Witamy w Industriens Pension!
W związku z zatrudnieniem będziesz objęty programem emerytalnym w Industriens
Pension. Program zapewnia ci bezpieczną z finansowego punktu widzenia starość i pomoc
na wypadek, gdybyś stracił zdolność do pracy.

Kiedy można przystąpić do programu emerytalnego?

Do programu emerytalnego w Industriens Pension mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 rok
życia i pracowały przez okres co najmniej 2 miesięcy w miejscu pracy, w którym obowiązuje układ
zbiorowy, przewidujący posiadanie programu emerytalnego w Industriens Pension.
Jeżeli w momencie podjęcia nowej pracy jesteś członkiem innego, podobnego programu
emerytalnego ze swojego poprzedniego miejsca pracy, pracodawca ma obowiązek rozpocząć
odprowadzanie składek na twój program emerytalny od początku twojego zatrudnienia.

Z czego składa się program?

Twój program emerytalny w Industriens Pension składa się z dwóch części: Oszczędności
emerytalnych i szeregu ubezpieczeń.

Oszczędności emerytalne

Większość członków gromadzi środki na 3 różne emerytury:
1. Emerytura dożywotnia - wypłacana raz w miesiącu od momentu przejścia na emeryturę do
końca życia.
2. Emerytura ratalna - wypłacana raz w miesiącu przez pierwsze 10 lat po przejściu na
emeryturę.
3. Emerytura z tytułu wysługi lat pracy - jednorazowa wypłata, którą możesz otrzymać w chwili
przejścia na emeryturę.

Ubezpieczenie na wypadek niektórych ciężkich chorób

Jeżeli zachorujesz na jedną z chorób objętych ubezpieczeniem, możesz otrzymać jednorazowe,
zwolnione z opodatkowania świadczenie. Kwota wynosi zazwyczaj 100 000 koron.
Jakie choroby są objęte ubezpieczeniem?
Choroby/zabiegi uprawniające do wypłaty z ubezpieczenia:
•
•
•
•
•
•
•

Niektóre formy nowotworów złośliwych
Zawał mięśnia sercowego
Operacja wszczepienia by-passów lub angioplastyka tętnic wieńcowych w sercu
Operacja zastawki serca
Choroby tętnicy głównej
Udar (krwotok śródmózgowy / zator mózgowy)
Następstwa zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tętniak workowaty mózgu
Niektóre łagodne guzy mózgu i rdzenia kręgowego
Stwardnienie rozsiane
Choroba neuronu ruchowego
Niektóre postacie dystrofii mięśniowej
Choroba Parkinsona
Choroba Alzheimera
Następstwa boreliozy
AIDS
Zanik funkcji wewnętrznych organów centralnych
Ślepota
Głuchota
Rozległe oparzenia, odmrożenia lub następstwa kontaktu z substancjami o działaniu
żrącym
Choroba serca (kardiomiopatia)
Otępienie z ciałami Lewy'ego

W stosunku do rozpoznań obowiązują pewne wymagania. Zostały one wyszczególnione w
naszych warunkach ubezpieczenia.
Wypłatę środków z ubezpieczenia możesz otrzymać kilka razy
Jeżeli zostanie u ciebie stwierdzona inna choroba, możesz otrzymać kolejną wypłatę z
ubezpieczenia na wypadek ciężkich chorób.

Ubezpieczenie na wypadek utraty zdolności do pracy

W przypadku braku możliwości dalszej pracy z powodu choroby lub wypadku, będziesz miał prawo
do świadczenia z ubezpieczenia.
Wysokość świadczenia jest uzależniona od stopnia obniżenia zdolności do pracy:
•
•

Jeżeli utracisz co najmniej połowę zdolności do pracy, będziesz mógł otrzymać jednorazową,
zwolnioną z opodatkowania kwotę. Wynosi ona zazwyczaj 100 000 koron.
Jeżeli utracisz 2/3 zdolności do pracy, możesz otrzymać zarówno jednorazowe, zwolnione z
opodatkowania świadczenie, jak i rentę inwalidzką, która będzie wypłacana do momentu, gdy
osiągniesz wiek emerytalny.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci

W przypadku śmierci ubezpieczonego przed przejściem na emeryturę, jego rodzina otrzyma
wypłatę całości zgromadzonych przez ubezpieczonego środków lub co najmniej zwolnione z
opodatkowania, jednorazowe świadczenie. Jeżeli posiadasz identyfikator NemID, możesz się
zalogować na industrienspension.dk i sprawdzić wysokość kwoty.

Możesz łączyć fundusze emerytalne

Jeżeli posiadasz inne fundusze emerytalne, często dobrym pomysłem jest ich połączenie u nas. W
ten sposób oszczędzasz na opłacie manipulacyjnej na rzecz dawnego towarzystwa
ubezpieczeniowego, a my nie pobieramy opłaty za przelew. Po zalogowaniu się na
industrienspension.dk możesz w prosty sposób samodzielnie przelać pieniądze. W razie
problemów możesz do nas zadzwonić - pomożemy.

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
jednak tylko przez rok.
Możesz zdecydować o kontynuacji ubezpieczeń przez kolejne dwa lata, dzięki czemu będziesz
ubezpieczony 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
niektórych chorób krytycznych i z tytułu utraty zdolności do pracy. W przypadku śmierci lub innych
zdarzen muszą sie z nami skontaktowac Twoi bliscy ,poniewaz 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 wypłacić Ci pieniędzy.
O ile nie rozpoczęto wypłat przysługującej Ci emerytury lub nie pobierasz renty, w momencie
opuszczenia Danii od razu możesz otrzymać wypłatę zgromadzonych 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 nastąpić dopiero w momencie
przejścia na emeryturę, podatek będzie wynosił zazwyczaj ok. 38%.
Poza tym musisz pamiętać, że decydując się na wypłatę 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 Skarbowego 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.
Prosimy pamiętać o sprawdzeniu, czy podany nam numer konta to na pewno numer
twojego konta - to bardzo ważne. W przeciwnym wypadku możesz stracić pieniądze.
Nigdy nie powinieneś przekazywać wniosku innym osobom. Jeżeli potrzebujesz pomocy,
skontaktuj się z Industriens Pension.
Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie
internetowej
Osoby, które posiadają identyfikator NemID, mogą logować się na stronie
www.industrienspension.dk i sprawdzać wszystkie informacje dotyczące swojego programu
emerytalnego. Strona zapewnia m.in. możliwość śledzenia dokonanych wpłat na program
emerytalny oraz przysługujących wam wypłat. Na stronie przewidziano również szereg możliwości
samodzielnej obsługi programu emerytalnego – możecie na przykład przelać swoje wcześniejsze
oszczędności emerytalne bądź dokonywać samodzielnie dodatkowych wpłat na program
emerytalny.

Skontaktuj się z nami

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

