Du er medlem i Industriens Pension
Med din ansættelse følger en pensionsordning i Industriens Pension. Med den er du sikret en
økonomisk tryg alderdom og hjælp, hvis du ikke længere kan arbejde.

Lasse er elevatormontør og pensionsmillionær
Lasse Lillieholm har som 39-årig allerede rundet en million
på sin pensionsopsparing i Industriens Pension.
- I takt med at jeg har stiftet familie, fået to børn og egen
bolig er jeg blevet mere bevidst om min økonomiske situation. Jeg kan godt blive lidt usikker, når jeg tænker på,
hvordan samfundet er indrettet, når jeg engang forlader
arbejdsmarkedet, siger Lasse.
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DET BESTÅR ORDNINGEN AF

Din pensionsordning i Industriens Pension
består af to dele: En pensionsopsparing og en
række forsikringer.

Pensionsopsparing
•

Livslang pension - udbetales månedligt, fra
du går på pension til din død.

•

Ratepension - udbetales månedligt de
første 10 år efter, du er gået på pension.

•

Aldersopsparing - engangsudbetaling, som
du kan få, når du går på pension.

Forsikringer
•

Kritisk sygdom - bliver du ramt af en af
visse kritiske sygdomme, kan du få en
skattefri udbetaling på 100.000 kr.* På
vores hjemmeside kan du se, hvilke sygdomme der er omfattet af forsikringen.

•

Tab af erhvervsevne - mister du mere end
halvdelen af din erhvervsevne, kan du få en
engangsudbetaling på 100.000 kr.*. Mister
du mere end to tredjedele af din erhvervsevne, kan du få invalidepension på 6.000 kr.
om måneden.

•

Dødsfald - dør du, før du går på pension,
får dine efterladte udbetalt hele din opsparing eller som minimum et skattefrit engangsbeløb*. Se hvor meget på “Min side”.
* Du kan selv ændre beløbene, så de passer til
dine behov og din livssituation.

Industriens Pensionsforsikring A/S
Nørre Farimagsgade 3
DK - 1364 København K

www.industrienspension.dk
Medlemsservice + 45 70 33 70 70
Medlemsservice@industrienspension.dk

MIN SIDE - ENKELT OVERBLIK

Du kan nemt tjekke din pension og se, hvordan
du er dækket. Log ind på “Min side” på industrienspension.dk med NemID. Her kan du også
ændre beløbene på dine forsikringer, indbetale
ekstrapension mm.

SAML DIN PENSION

Har du andre pensionsopsparinger, er det ofte
en god ide at samle dem hos os. Du sparer
betalingen for administration i det gamle
selskab, og vi tager ikke penge for overførslen.
Du kan nemt selv overføre pengene, når du er
logget ind på industrienspension.dk. Ellers kan
du give os et ring, så hjælper vi dig.

MÅ VI KONTAKTE DIG MED NYT?

Vi vil gerne have din mail-adresse og mobilnummer, så vi kan sende en sms eller mail, når der
er nyt om din pensionsordning. Du kan opdatere dine kontaktoplysninger på “Min side” på
industrienspension.dk – eller du kan ringe til
os.

Kontakt os
Telefon 70 33 70 70
Mail medlemsservice@industrienspension.dk
www.industrienspension.dk
Industriens Pension
Nørre Farimagsgade 3
1364 København K

