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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. Aldersop-
sparing er frivillig.

Forsikringer

• Kritisk sygdom - bliver du ramt af en af 
visse kritiske  sygdomme, kan du få en skat-
tefri 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 erhvervs-
evne, kan du få invalidepension på 6.000 kr. 
om måneden.

• Dødsfald - dine efterladte er sikret en 
engangsudbetaling på 300.000 kr.* plus din 
rateforsikring, hvis du dør, før du går på pen-
sion.

HVOR MEGET BLIVER DER INDSAT?
Hver måned bliver der indbetalt, hvad der svarer 
til 12 % af din løn til pensionsordningen - med-
mindre du har aftalt noget andet med din ar- 
bejdsplads. Din arbejdsgiver betaler to tredje-
dele af beløbet, mens du selv betaler den sidste 
tredjedel.

MIN SIDE - ENKELT OVERBLIK

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

Kender du din pensionsordning?
Med en pensionsordning i Industriens Pension er du sikret en 
økonomisk tryg alderdom og hjælp, hvis du ikke længere kan 
arbejde. Vi er eksperter i pension til industriens ansatte, og 
vi har skruet en pensionsordning sammen til dig, som er en-
kel og overskuelig, og som løbende bliver tilpasset de behov, 
vores medlemmer har. 

Nedenfor kan du læse mere om, hvad pensionsordningen in-
deholder. Du kan få flere informationer på vores hjemmeside, 
industrienspension.dk, eller ved at ringe til os på 70 33 70 70. 

Jeg håber, du er glad for at have din pensionsordning hos os. 

Laila Mortensen 
Adm. direktør

Vidste du...
... at Industriens Pension har lan-
dets laveste administrationsomko-
stninger - 192 kr. om året (2017) - 
og at vores gennemsnitlige afkast 
de seneste 10 år har været et af 
branchens højeste? 

* Du kan selv ændre beløbene, så de passer til dine 
behov og din livssituation.


