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tiltrækker gode medarbejdere
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Pension - en fordel for 
dine medarbejdere
Med en pensionsordning i PenSam får du mulighed for at tilbyde dine medarbejdere en god pension og gode forsikrings- 
og banktilbud.

Vil du vide mere, kan du altid ringe til os eller læse mere på www.pensam.dk/arbejdsgiver
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Fordele ved PenSam

I PenSam får dine medarbejdere pension - og mere til

En pensionsordning i PenSam tiltrækker gode medarbejdere, fordi du kan tilbyde dem:

•  en god pension
•  et økonomisk sikkerhedsnet
•  tilbud om billige forsikringer og lån

Desuden er pension i PenSam:

•  nem at administrere
•  en hjælp til at reducere sygefravær

ARBEJDSLIV
Forsikring ved tab af arbejdsevne,

alvorlig sygdom og død

HVERDAGSLIV
Billige forsikringer og lån

PENSIONSLIV
Pension udbetalt

resten af livet
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Nem administration

Når du indbetaler pension via dit eget lønsystem, skal du bruge NETS OverførslesService. 
Det sikrer, at vi får alle de nødvendige indbetalinger og oplysninger.

Indbetaling er nemt 

•  Via dit lønsystem
•  Via NETS



5

Fleksibel pensionsordning

Pensionsordningen i PenSam er fleksibel. Dine medarbejdere kan tilpasse pensionen til deres egen situation - hele livet. 
De kan ændre på forsikringsdækning eller vælge en anden type opsparing.

•  De kan ændre på dækning ved førtidspensionering
•  De kan vælge forskellige typer opsparing
 - Livsvaring pension
 - 10-årig ratepension
 - Engangsudbetaling

RATEPENSION

FØRTIDS- 
PENSION

LIVSVARIG 
PENSION

ENGANGS 
UDBETALING
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Hjælp til at 
reducere sygefraværet
Hvis din virksomhed er omfattet af frivalgsoverenskomst med DI/SBA, er Hold Fast Privatansat automatisk en del at dine medar-
bejderes pensionsordning. Det er en forsikring, som er relevant for dine medarbejdere, hvis de får en arbejdsrelateret sygdom 
eller skavank.

•  Indbetaling til Hold Fast Privatansat er en del af indbetalingen til dine medarbejderes pensionsordning
•  Når dine medarbejdere har bug for Hold Fast Privatansat, ringer de til PenSam's socialrådgivere
•  PenSam's socailrådgivere følger dine medarbejdere gennem hele forløbet, så de hurtigst muligt kommer tilbage i job
•  Dine medarbejdere får mulighed for at få forskellige behandlinger. Det kan for eksempel være fysioterapeut, massage  
    eller psykologisk krisehjælp

Du kan tilkøbe Hold Fast til dine medarbejdere, hvis det
ikke er en del af jeres overenskomst eller pensionsaftale.
Kontakt PenSam for yderligere information.

Hold Fast Privatansat forebygger 
langvarige sygemeldinger hos 
dine medarbejdere
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Stærke tilbud 
på bank og forsikring
Medarbejdere med pension i PenSam kan få store økonomiske fordele i hverdagen ved at benytte sig af 
PenSam's bank og forsikringsselskab.

•  Forsikringer med priser der typisk ligger 10-15% under markedsniveau
•  Billige lån
•  Personlig rådgivning

Med en pensionsordning i PenSam får dine medarbejdere samtidig

•  Adgang til nogle af landets billigste forsikringer
•  Adgang til en fair og billig bank

pensam.dk/forsikring
pensam.dk/bank



PenSam
Jørgen Knudsens Vej 2
3520 Farum
Telefon 44 39 39 39
pensam@pensam.dk
www.pensam.dk

CVR-nr. 14 63 89 03
Hjemsted Farum

39.25.805.2028

Vil du høre mere om
pension i PenSam?

Vil du høre mere om dine muligheder med en pensionsordning i PenSam, 
så ring på 44 39 39 39 mandag til fredag fra 08.30 - 16.00 

eller send en mail til Robin Kahr på rok@pensam.dk

44 39 39 39
www.pensam.dk


