
Sådan anmoder du om 
din partners 
PensionsInfo-rapport, og 
sender den til Industriens 
Pension

Denne guide vil hjælpe dig med at anmode om din 

partners PensionsInfo-rapport og efterfølgende vise 

dig, hvordan du indsender den til Industriens Pension.



Sådan fungerer 
det…
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Denne guide er opdelt i to dele. Det vil sige, 
at både du og din partner skal bidrage for at 
kunne indsende rapporten. 
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Del 1 – Hvad skal jeg gøre? 



Du skal gå til pensionsinfo.dk og 
klik på Log ind. Du kan bruge dit 
nemID eller MitID.
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Indtast dit MitID og fortsæt 
med at logge på.
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Når du har logget på, vil dine 
oplysninger automatisk blive 
indsamlet. Klik på ”Fortsæt”, 
når indsamlingen er færdig.
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Klik på knappen ”Adgange” 
og efterfølgende på knappen 
”Anmod om adgang”. 

Du anmoder om din partners 
samtykke til at indhente din 
partners rapport. 
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Udfyld nu felterne ”CPR-nr.”, 
”Navn” og ”Tlf.nr.” med din 
partners oplysninger.

I det sidste felt skriver du dit 
eget tlf.nr. eller e-mail.

Når alle felter er udfyldt, skal 
du trykke på ”Send 
anmodning”. 
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Anmodningen er nu sendt, og 
din partner vil snart modtage 
en SMS.
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Del 2 – Hvad skal din partner gøre?



Når din partner har modtaget 
sms’en, skal han/hun trykke 
på det første link.
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Din partner skal nu klikke på 
knappen ”Giv adgang.”
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Din partner skal nu logge ind 
med enten MitID eller NemID. 
Din partner giver samtykke 
ved at logge ind.

Jeres PensionsInfo-rapporter 
er nu samlet. 
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Du skal nu gå til 
industrienspension.dk og 
klikke på knappen ”Min side” i 
højre hjørne.
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Log nu på med dit mitID. 



Når du har logget på, skal du 
klikke på knappen ”Hent 
Pensionsinfo”.
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Du bliver nu viderestillet til 
pensionsinfo.dk.

Klik på ”Fortsæt”, når 
indsamlingen er færdig.
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Du skal nu hente tallene for 
din partner, ved at klikke på 
”Ja tak, hent tal for X.”
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Du skal nu udfylde felterne
”Telefonnummer” og ”E-mail” 
med dine oplysninger.

Hvis du ønsker at blive 
kontaktet på et specifikt 
tidspunkt, udfyld da ”Træffes 
bedst”.

Klik derefter på ”Send 
oplysninger for mig”.

Nu vil både din og din 
partners PensionsInfo-
rapporter blive sendt til 
Industriens Pension.
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Klik på luk, når oplysningerne 
er sendt.

Du vil snart blive kontaktet af 
Industriens Pension.
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