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Bliv dus med din pension
Gennem dit arbejde har du en pensionsordning hos Industriens Pension. Hver gang du får løn, sætter 
din arbejdsgiver også et beløb ind hos os. Pengene går til at spare op til din pension og til forsikringer, 
så du eller dine nærmeste kan få hjælp, hvis der sker dig noget alvorligt i løbet af dit arbejdsliv. 

Digitale eller fysiske breve?
Vi sender alle breve til dig digitalt på Min side. 
Du skal bruge mitID for at logge på. Du finder 
dine breve under Mine breve. Vi sender også 
brevene til din digitale postkasse på mit.dk, 
uanset om du har tilmeldt os eller ej.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig 
beskedordningen hos os eller mit.dk. Så er 
du altid orienteret, når vi sender dig et nyt 
brev. Du kan vælge at få en mail eller sms, 
når der er nyt til dig.

Hvis du har det bedst med at få fysiske 
brev, skal du blot ringe til os og give 
besked. Så sender vi dine breve med posten.

Hvor kan vi nå dig?
Vi har brug for din mailadresse og mobilnum-
mer, så vi kan give dig besked om din 
pensionsordning på mail og sms. Du kan 
opdatere dine kontaktoplysninger på Min 
side, eller du kan ringe til os.

Hent pensionsappen
Du kan nemt og hurtigt se, hvordan 
det står til med din pensionsordning, 
hvis du henter vores app.

Alt om din pension på Min 
side
Min side er dit private område på  
industrienspension.dk. Du logger på med 
mitID. På Min side kan du følge med i dine 
egne tal, og du har en lang række 
muligheder for at betjene dig selv. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet
Cirka 10 gange om året udsender vi et 
nyhedsbrev på mail. Her kan du følge 
med i, hvad der rører sig på pensions-
området og få tips og tricks til din egen 
pensionsordning. Tilmeld dig nyheds-
brevet på Min side på  
industrienspension.dk.

App store        Google play




