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Ja, jeg ønsker at flytte min obligatoriske pensionsordning til
Industriens Pension.

Vi sørger for at tage kontakt til dit tidligere pensionsselskab og flytte din pensionsordning.

_______________________________________ _________________________________________
CPR-nummer Navn

_______________________________________ _________________________________________
Mobilnummer Mail

_______________________________________ _________________________________________
Tidligere pensionsselskab Aftale- eller policenummer

Du finder dit aftalenummer på pensionsinfo.dk. Her er alle dine oplysninger samlet.

Når pensionsordningen bliver overført, gælder følgende:

• Den pensionsordning, du overfører, bliver underlagt de forsikringsbetingelser mv., der i øvrigt
gælder for Industriens Pension. Aftalen kan derfor også ændres, hvis pensionsordningen i
Industriens Pension ændres.

• Din overførte pensionsopsparing vil følge de samme vilkår for forrentning, som når din
arbejdsgiver indbetaler. Det betyder, at den overførte pension forrentes med markedsrente,
hvorefter pensionernes størrelse afhænger af det markedsafkast, der rent faktisk opnås i
fremtiden. Da afkastet også kan blive negativt, kan pensionens størrelse både blive større og
mindre. I takt med, at du nærmer dig pensionsalderen, flytter vi pengene til mere sikre
investeringer, for at du ikke skal miste en stor del af din pensionsopsparing, lige før du skal
gå på pension. Læs mere om markedsrente på industrienspension.dk.

• Overførslen gælder den pensionsordning, som du har haft gennem tidligere ansættelse.

• Det overførte beløb bliver brugt til at forhøje din pensionsopsparing hos os. Den overførte
opsparing vil også blive brugt til en rateforsikring ved død og eventuelt en aldersopsparing
ved død, så din opsparing bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du dør inden pensionering.

• Det overførte beløb kan ikke udbetales, før du går på pension.

• Industriens Pension lægger 1 % af overførslen til side til særlig bonushensættelse.

• Den særlige bonushensættelse bliver overført til din pensionsopsparing, når du går på
pension, flytter din pension, eller hvis du dør.

• Vær opmærksom på, at du kan have forsikringer i din bank eller dit tidligere selskab, som
ikke kan videreføres i Industriens Pension.

• Vær opmærksom på, at du kan have en rente- eller ydelsesgaranti i dit tidligere selskab, som
ikke videreføres i Industriens Pension.

• Du skal være opmærksom på, at din pensionsalder kan ændre sig.

• Industriens Pension tager ikke omkostninger eller gebyr ved overførslen. Det selskab, du
flytter din pensionsopsparing fra, kan tage omkostninger, have indført kursværn eller
opkræve gebyr for overførslen, som betyder, at din pensionsopsparing bliver mindre, hvis du
overfører den. Når du accepterer disse vilkår, går Industriens Pension ud fra, at du er
indforstået med, at et eventuelt kursværn, gebyr mv. i det andet selskab kan reducere
størrelsen af din pensionsopsparing.

Persondata
De oplysninger, som vi har

modtaget fra dig, er vi

berettiget til at behandle, fordi

du har bedt os om at overføre

pensionen og givet samtykke

til behandlingen.

Vi indhenter oplysninger om

din pensionsordning hos de

andre selskaber og videregiver

samtidigt oplysninger om, at du

har en ordning hos os.

Du kan læse mere om,

hvordan vi behandler dine

personoplysninger og dine

rettigheder på

industrienspension.dk/person

data. Du kan kontakte vores

databeskyttelsesrådgiver ved

at skrive til

databeskyttelse@industri

enspension.dk

________________________________________________ __________________________________________________
Dato Underskrift

Jeg giver mit samtykke til ovenstående, og til at Industriens Pension i forbindelse med overførslen kan

hente relevante oplysninger - dog ikke helbredsoplysninger - i ovennævnte selskab om min

pensionsordning, herunder ordningens sammensætning, opsparingens størrelse, forsikringer mv.

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.
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