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Zakończenie pracy 
Po zaprzestaniu dokonywania wpłat na fundusz 
emerytalny musisz zadecydować, co ma się stać 
ze zgromadzonymi przez Ciebie środkami i Twoimi 
ubezpieczeniami.

Twoje ubezpieczenia 
Kiedy przestajesz pracować, Twój pracodawca 
zaprzestaje dokonywania wpłat na Twój fundusz 
emerytalny. Niemniej jednak, zachowujesz swoje 
ubezpieczenia przez pewien okres, zazwyczaj jed-
nak tylko przez rok. 

Możesz zdecydować o kontynuacji ubezpieczeń 
przez kolejne dwa lata, dzięki czemu będziesz ubez-
pieczony przez łączny okres wynoszący do 3 lat. 

W ten sposób Ty, i Twoja rodzina w dalszym ciągu 
będziecie zabezpieczeni finansowo na wypadek 
poważnej choroby, utraty zdolności do pracy lub 
śmierci. 

Pamiętaj o tym, by nas poinformować
Musisz pamiętać o tym, by poinformować nas o 
przejściu na emeryturę. Powinieneś się z nami 
skontaktować również, jeżeli może Ci przysługiwać 
prawo do wypłaty ubezpieczenia w przypadku nie-
których chorób krytycznych i z tytułu utraty zdolności 
do pracy. W przypadku śmierci lub innych zdarzen 
muszą sie z nami skontaktowac Twoi bliscy ,ponie-
waz my nie otrzymujemy informacji automatycznie.

Jeżeli wyprowadzisz się z Danii
Wyprowadzając się z Danii do innego kraju musisz 
pamiętać o podaniu nam swojego nowego adresu. 
W przeciwnym wypadku nie będziemy mogli wypła-
cić Ci pieniędzy. 

O ile nie rozpoczęto wypłat przysługującej Ci emery-
tury lub nie pobierasz renty, w momencie opuszcze-
nia Danii od razu możesz otrzymać wypłatę zgroma-
dzonych przez ciebie środków. 

Prosimy pamiętać o tym, że musisz odprowadzić 
60% podatku na rzecz duńskiego skarbu państwa 
od zgromadzonych przez Ciebie środków, jeżeli 

zdecydujesz się na ich wypłatę przed przejściem na 
emeryturę. Jeżeli postanowisz, że wypłata ma na-
stąpić dopiero w momencie przejścia na emeryturę, 
podatek będzie wynosił zazwyczaj ok. 38%. 

Poza tym musisz pamiętać, że decydując się na wy-
płatę zgromadzonych przez Ciebie środków, tracisz 
wszystkie wykupione u nas ubezpieczenia.

Jeżeli chcesz, by zgromadzone przez Ciebie środki 
zostały wypłacone, musisz 

1. Przesłać nam dokumentację z Urzędu Skarbo-
wego potwierdzającą, że już nie odprowadzasz 
podatku w Danii

2. Poinformować nas o tym, kiedy przestałeś płacić 
podatek w Danii

3. Wskazać nam bank i numer konta, na który 
mamy przelać pieniądze.

Skontaktuj się z nami
W każdej chwili możesz się z nami skontaktować 
dzwoniąc pod nr tel. +45 70 33 70 70.

Prosimy pamiętać o sprawdzeniu, czy 
podany nam numer konta to na pew-
no numer twojego konta - to bardzo 

ważne. W przeciwnym wypadku możesz 
stracić pieniądze.

Nigdy nie powinieneś przekazywać wnio-
sku innym osobom. Jeżeli potrzebujesz 
pomocy, skontaktuj się z Industriens 
Pension.
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