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“Drømmer du om
en alderdom med
plads til det hele,
så få dig en god
pensionsordning”

Din pensionsordning
Som ansat i Lån & Spar Bank har du en
pensionsordning hos Velliv med en række
forsikringer, der sikrer dig og din familie, hvis
uheldet skulle være ude.
Vores pensionsordning er netop blevet optimeret, så den
afspejler mulighederne på pensionsområdet. Det har vi gjort
i samarbejde med forsikringsmægleren Aon, som også står
for den personlige pensionsrådgivning.
Det er vores ønske, at du til enhver tid har den bedst mulige
pensionsordning, der passer til dine behov. Du er derfor
altid velkommen til at kontakte Aon, hvis du har spørgsmål
eller ønsker rådgivning.
Aon Kunderådgivning
Tlf: 3269 7070
E-mail: pension@aon.dk
Med venlig hilsen
Keld Thornæs
HR Direktør
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“En pensionsordning
skal være med til at
sikre mig en højere
levestandard i min
alderdom”

Pensionsopsparing

Din pensionsopsparing
Indbetaling
Den samlede indbetaling til pension og forsikringer udgør 16,25%
af din løn, som bestemt i vores overenskomst. Hvis du ønsker
mere udbetalt som pensionist, kan du forhøje indbetalingerne.

Tidligere pensionsordning
Har du en pensionsordning fra tidligere ansættelse, kan du
overføre den til den nye pensionsordning. Det vil ofte være en
økonomisk fordel på grund af sparede omkostninger. Kontakt
Aon for yderligere information.

“Min
pensionsopsparing
er sikkerhed for, at
jeg kan få et godt
liv - helelivet”
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Ratepension
En ratepension kan tidligst udbetales nogle år før du når
folkepensionsalderen. Den udbetales i faste månedlige rater
over en aftalt årrække på mindst 10 år og højest 30 år.

Pensionsalder

Udløb

Død

Dine indbetalinger til en ratepension er fuldt fradragsberettiget
i topskatten, dog er der et maksimalt beløb hvert år på
fradragsberettigelsen.
Udbetalingerne vil blive indkomstbeskattet.

“Min ratepension
sikrer mig en fast
månedlig indkomst
over en fastlagt
årrække”
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Livsvarig livrente
Livrenten sikrer dig en livslang løbende udbetaling, fra det
tidspunkt du går på pension.

Pensionsalder

Død

Indbetalingerne til livrenten er fuldt fradragsberettiget i topskatten,
og bliver indkomstbeskattet ved udbetaling.

“En livsvarig pension
giver mig en løbende
udbetaling resten af
livet – lige meget hvor
længe jeg lever”
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Aldersopsparing
Aldersopsparingen er til dig, som gerne vil sikre dig en
skattefri sum penge, når du går på pension.

Pensionsalder

Død

Dine indbetalinger til en aldersopsparing er ikke
fradragsberettiget, hvilket betyder, at du bliver beskattet af
indbetalingerne i B-skatten. Til gengæld er udbetalingen helt
skattefri og modregnes ikke i den offentlige pensions
pensionstillæg.
Vær opmærksom på, at der er et maksimalt beløb årligt, som
du kan indbetale.

“Med en
aldersopsparing får
jeg min opsparing
udbetalt på én gang
og kan derfor selv
vælge, hvordan den
skal bruges”
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Investering

Livscyklus
Som udgangspunkt placeres din opsparing i VækstPension Aktiv. Det
er et såkaldt livscyklusprodukt, hvor afkastet følger udviklingen på de
finansielle markeder – både når det går op, og når det går ned.
Velliv investerer opsparingen i værdipapirer såsom aktier, obligationer
og alternativer ud fra den risikoprofil, du har valgt. Jo større risiko du er
villig til at løbe, jo bedre er muligheden for et højere afkast. Men
risikoen for tab bliver også større.
Du bestemmer selv risikoprofilen, men selve investeringerne har du
ikke indflydelse på. Velliv justerer investeringerne i forhold til din alder.
Jo kortere tid du har til pensionering, jo mere forsigtigt bliver der
investeret. Det sker helt automatisk.

Nedtrapning i Velliv VækstPension Aktiv
100%

Andel af risikable aktiver

90%
80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
40

35

Lav risiko

10

30

25

20

15

10

5

År til pension
Mellem risiko
Høj risiko

0

-5

-10
Garanti

-15

“Livscyklus giver mig
mulighed for høje
afkast, uden at jeg
risikerer at sætte det
hele over styr”

Markedsrente
Aktiv eller passiv forvaltning
Med det aktivt forvaltede opsparingsprodukt VækstPension Aktiv
bruger Velliv forvaltere, der aktivt forsøger at finde de gode
investeringer i markedet med det formål at opnå et merafkast ift.
markedet generelt. Med aktiv forvaltning får du samtidig også en
lavere risiko, hvor du blandt andet er bedre sikret i tilfælde af store
fald på finansmarkederne.

Aktiv forvaltning er til gengæld også mere omkostningsfuld, så hvis
du gerne vil have så lave omkostninger som muligt, skal du vælge
VækstPension Index, der anvender passiv forvaltning. Når du har din
opsparing investeret i et passivt forvaltet miljø, får du lige præcis det
afkast, der gennemsnitligt opnås i markedet. Omvendt vil du også
opleve større udsving i dine afkast sammenlignet med VækstPension
Aktiv.
Aon anbefaler, at du sparer op i VækstPension Aktiv, fordi Aon tror
på, at Velliv på langt sigt kan levere et merafkast – og dermed en
større opsparing til dig – i forhold til VækstPension Index.

Selvvalgt investeringsportefølje
Du har mulighed for selv at stå for investeringen af din opsparing i
LinkPension. Her har du mulighed for delvist selv at styre, hvilke
typer af værdipapirer, din opsparing skal investeres i. Du kan f.eks.
vælge at investere i en bestemt type aktiver som vindenergi eller
amerikanske aktier.
I modsætning til livscyklus bliver din risiko ikke automatisk reguleret
i takt med, at du bliver ældre. Risikoen regulerer du selv.
LinkPension er med andre ord for dig, der både kan og vil investere
selv.
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“Jeg
interesserer
mig for investering,
så jeg vil naturligvis
også have indflydelse
på min pensionsopsparing”

Supplerende afkast
DinKapital
Med en pensionsordning i Velliv indbetaler du 5 % af dit
pensionsbidrag til DinKapital. DinKapital giver et forventet afkast
på 5 % om året og er dermed et godt supplement til de øvrige
investeringer i pensionsopsparingen, da risikoen i DinKapital er
lav. Du kan også overføre 5% af din opsparing til DinKapital. Til
medarbejdere med høj risikotolerance anbefaler Aon som
udgangspunkt et fravalg af DinKapital.

Velliv Foreningen
Som kunde i Velliv er du medlem af Velliv Foreningen, der ejer
80 % af Velliv. Det betyder, at du som kunde er med til at
bestemme udviklingen i Velliv og til at træffe vigtige beslutninger.
Det betyder også, at du får del i overskuddet fra Velliv.
Overskuddet udbetales som årligt udbytte til medlemmerne og
forventes at være i størrelsesordenen 0,2 % af den opsparede
værdi på pensionsordningen.
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Forsikringer

Dine forsikringer
Dækning ved tab af erhvervsevne

Børnepension – Kan tilvælges

Forsikringen sikrer dig en løbende indtægt, hvis du, på grund af
sygdom eller ulykke, mister din evne til at arbejde – enten midlertidigt
eller længerevarende. Hvis du mister halvdelen af din erhvervsevne,
fritages du og din arbejdsgiver for at indbetale til din pensionsordning.
Dit pensionsselskab overtager indbetalingen, så både din opsparing og
dine forsikringer fortsætter, så længe din erhvervsevne er nedsat.

En børnepension giver en ekstra tryghed til dine børn, i tilfældet af
at du dør. De vil få en månedlig udbetaling som supplement til
familiens økonomi.

Dækning i ressourceforløb og jobafklaring
Dækning i ressourceforløb og jobafklaring er en tillægsudbetaling til
dækning ved tab af erhvervsevne. Du modtager tillægsudbetalingen,
hvis du kommer i et offentligt forløb, der afprøver og udvikler
arbejdsevnen - f.eks. ressourceforløb eller jobafklaring.

Dækning ved dødsfald
I tilfælde af din død, udbetales der som udgangspunkt et skattefrit
engangsbeløb til dine efterladte. Du vælger selv, hvem dækningen skal
udbetales til.
Derudover udbetales din opsparing, til dine efterladte. Opsparingen er
som udgangspunkt altid pålagt en afgift på 40 %. Du vælger selv, hvem
opsparingen skal udbetales til - f.eks. din ægtefælle/samlever eller dine
børn - der er dog visse begrænsninger.
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Dækning ved visse kritiske sygdomme
Bliver du ramt af en af de alvorlige sygdomme, som er nævnt i
forsikringsbetingelserne, vil forsikringen give dig et skattefrit
engangsbeløb. Beløbet kan du råde over, som du vil - f.eks. til
rekreation, behandling eller rejser.

Dækning ved visse kritiske sygdomme til børn
Bliver dit barn ramt af en af de alvorlige sygdomme, som er nævnt i
forsikringsbetingelserne, giver forsikringen barnet et skattefrit
engangsbeløb. Beløbet kan familien råde over, som de vil – f.eks.
til at holde helt eller delvist orlov for at passe og hjælpe barnet.

Sundhedsforsikring
Læs om din sundhedsforsikring fra side 19.

Forsikringsoversigt
Type

Basis

Tilvalg

Tab af erhvervsevne

Lønskala*

Op til 80 % af din løn

Ressourceforløb og jobafklaring

182.160 kr.

-

Dødsfald**

150.000 kr.

Dødsfald

100 % af din løn

Op til 800 % af din løn

-

Op til 25 % af din løn

Visse kritiske sygdomme

150.000 kr.

Op til 655.000 kr.

Visse kritiske sygdomme**

200.000 kr.

-

Visse kritiske sygdomme til børn**

50.000 kr.

-

Ja

Ægtefælle/samlever

Børnepension

Sundhedsforsikring
*Dækningen ved tab af erhvervsevne beregnes ud fra din løn. Se næste side.
**Forsikringerne er hos Forenede Gruppeliv og følger overenskomsten.

Basis: Den dækning, som din arbejdsgiver har bestemt, at du som minimum skal have.
Tilvalg: Angiver det niveau, som du maksimalt kan udvide dækningen til. Kontakt Aon, hvis du ønsker dette.
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Lønskala ved tab af erhvervsevne
Årsløn kr.
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Dækning

Årsløn kr.

Dækning

Årsløn kr.

Dækning

≤

200.000

1%

≤

380.000

43 %

≤

610.000

63 %

≤

210.000

6%

≤

390.000

44 %

≤

630.000

64 %

≤

220.000

9%

≤

400.000

45 %

≤

650.000

65 %

≤

230.000

13 %

≤

410.000

46 %

≤

670.000

66 %

≤

240.000

16 %

≤

420.000

47 %

≤

690.000

67 %

≤

250.000

19 %

≤

430.000

49 %

≤

720.000

68 %

≤

260.000

22 %

≤

440.000

50 %

≤

900.000

69 %

≤

270.000

24 %

≤

450.000

51 %

≤

950.000

70 %

≤

280.000

26 %

≤

460.000

52 %

≤

1.000.000

71 %

≤

290.000

29 %

≤

470.000

53 %

≤

1.070.000

72 %

≤

300.000

31 %

≤

480.000

54 %

≤

1.140.000

73 %

≤

310.000

32 %

≤

500.000

55 %

≤

1.220.000

74 %

≤

320.000

34 %

≤

510.000

56 %

≤

1.310.000

75 %

≤

330.000

36 %

≤

520.000

57 %

≤

1.410.000

76 %

≤

340.000

37 %

≤

530.000

58 %

≤

1.540.000

77 %

≤

350.000

39 %

≤

550.000

59 %

≤

1.690.000

78 %

≤

360.000

40 %

≤

580.000

61 %

≤

1.870.000

79 %

≤

370.000

42 %

≤

600.000

62 %

≥

1.880.000

80 %

Din pensionsapp

Pension på din telefon
 App'en ”Velliv" giver enkelt overblik
− Se din samlede pensionsopsparing
− Få overblik over din månedlige udbetaling, når du
går på pension
− Løbende følge med i afkastet på din opsparing
− Få overblik over de forsikringer du og din familie kan
få brug for, hvis du f.eks. bliver syg.

Du kan downloade ”Velliv" app'en
i App Store og Google Play.
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"Med app'en får
jeg ro i maven i
forhold til pension
på en ukompliceret
måde"

Sundhedsforsikring

Din sundhedsforsikring
Du er omfattet af en sundhedsforsikring gennem
Mølholm Forsikring.
Med sundhedsforsikringen slipper du for at bekymre dig om
ventelister i det offentlige sundhedssystem, hvis du skulle
komme ud for sygdom eller ulykke. Det betyder, at du kan få
hurtig og kompetent behandling, så du hurtigt kan vende tilbage
til en normal hverdag. Din ægtefælle eller samlever kan også
blive omfattet af forsikringen.

Sådan bruger du sundhedsforsikringen
Du skal som udgangspunkt altid indlede et sygdomsforløb
med en undersøgelse hos din egen læge. Herefter kontakter
du nedenstående, som sørger for tidsbestilling til eventuel
yderligere undersøgelse og behandling:
Mølholm Forsikring
Tlf: 6520 2120
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“Livet er for kort til
sygdom – men skulle
uheldet være ude, er
det trygt at vide, at jeg
hurtigt kan få hjælp”

Generel dækning
 Behandling på privathospital og –klinik:
− Forundersøgelse, operation, efterbehandling og
medicinudgifter ifm. hospitalsophold

 Undersøgelse og behandling hos speciallæge
 Anden specialistbehandling:
− Psykiater, psykolog, fysioterapeut, osteopati, kiropraktor,
akupunktør, zoneterapeut, diætist og massør

 Hjemmehjælp
 Genoptræning
 Ophold på hospice/pleje af døende i hjemmet
 Misbrugsbehandling:
− Ludomani, alkohol-, medicin- og narkotikamisbrug

 Sundhedsfaglig rådgivning og vejledning
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Forundersøgelse og behandling


Du kan vælge behandlingstilbud via Mølholm Forsikrings

 Du har adgang til livsstils- og trivselslinje på tlf. 8818 6590, hvor din

netværk i Danmark, Norge og Tyskland.

rådgivning varetages af sygeplejersker, fysioterapeuter og stresscoaches.

Behandling kan i visse tilfælde finde sted i andre EU-lande

Livsstilslinjen tilbyder rådgivning til fysiske livsstilsændringer - f.eks.

efter forudgående aftale med Mølholm Forsikring.

ændring af kost- og motionsvaner, vejledning til rygestop, reducering af
alkoholforbrug og/eller rådgivning til din søvnkvalitet. Der hjælpes også





Du skal som udgangspunkt altid indlede et sygdomsforløb med

med øvelser målrettet smerter i bevægeapparatet.

en undersøgelse hos egen læge. Herefter kontaktes

Trivselslinjen kan f.eks. benyttes inden, det er nødvendigt at starte et

Gjensidige Forsikring på telefon 6520 2120 eller på

terapiforløb. Du kan også få hjælp til at tackle private problematikker, før

www.gjensidige.dk/sundhedsforsikring

de vokser sig store.

Ved kiropraktik, akupunktur, ergoterapi, zoneterapi, fodterapi,

 Sundhedskompasset hjælper dig til at komme godt igennem det offentlige

massage, stressbehandling hos psykolog samt akut krisehjælp

sundhedssystem, hvis din skade eller sygdom ikke er dækket af

kræves der ingen lægehenvisning.

sundhedsforsikringen. Du kan også få hjælp, hvis din behandling bedst
varetages af det offentlige, fordi det er her, der er den største ekspertise.
Derudover hjælpes du, hvis du hurtigt skal i behandling, eller du oplever at

være kørt fast i det offentlige system.
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Få familien medforsikret
Egne og samlevers børn under 24 år er automatisk
medforsikret.
Ægtefælle/samlever og unge mellem 24 - 28 år kan også blive
tilmeldt sundhedsforsikringen.
Sygdomme/lidelser, der er opstået før forsikringens ikrafttræden,
vil først være dækket, når det pågældende familiemedlem har
været omfattet af forsikringen i seks måneder.
Børn er ikke omfattet af anden psykiatrisk behandling end
konsultationer.
Hvis du vil tilmelde børn, ægtefælle eller samlever, skal du
udfylde en tilmeldingsblanket.

“Jeg slipper for
mange bekymringer,
nu hvor min familie
også har fået
sundhedsforsikring”
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Har du spørgsmål?
Denne information giver et hurtigt overblik over indholdet af
din pensionsordning og din sundhedsforsikring.
Har du behov for yderligere oplysninger eller rådgivning, er du altid
velkommen til at kontakte vores pensionsrådgiverAon.
Du kan ringe på tlf. 3269 7070 eller skrive til på pension@aon.dk.
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