
Dine 
FOA Fordele 
 i PenSam

 FOA-rabat på forsikring og bank

Til alle  medlemmer  af FOA  – også elever  og unge 



 FOA Indboforsikring
Du har altid brug for en indboforsikring med gode dækninger   
– uanset om du bor alene, eller I bor flere sammen.

• Kun 1.660 kr.* om året 
• Prisen gælder ved indbosum på 947.000 kr. 
 og selvrisiko på 2.494 kr.*
• Ingen selvrisiko på din næste skade, 
 efter to år uden skader hos os
• Dækker som standard både cykeltyveri, identitetstyveri, 

pludselig skade og krænkelser på nettet

* Alle priser, rabatter og summer gælder for 2023.  
Vi tager forbehold for at priser og rabatter kan ændres.

 FOA Ulykke
Få hele din familie godt sikret til en rigtig god pris. Dækker varigt mén 
og behandlingsudgifter.

• Som medlem af FOA indsættes du i én af  
de to billigste prisklasser

• Du får en garanteret rabat på 6% 
• Rabatten gælder for alle i din husstand

Du har altid brug for indbo- og ulykkesforsikring

Er du social- og sundhedsassistent?
Så får du indbo- og ulykkesforsikring for kun 2.733 kr. om året**

Er du brandmand?
Så får du indbo- og ulykkesforsikring for kun 3.107 kr. om året**

** Prisen er med FOA Fordele og inklusiv 6% samlerabat og 6% garanteret rabat på ulykkes- 
forsikring. Prisen gælder ved indbosum på 947.000 kr. og selvrisiko på 2.494 kr. og en ménsum på 
1.000.000 kr.,  en dødsfaldssum på 50.000 kr. og tilvalgsdækningen tand- og tyggeskader. Prisen 
gælder for 2023. Vi tager forbehold for at priser og rabatter kan ændres.

PenSam Forsikring PenSam Forsikring
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PenSam Forsikring
6. bedste kunde-
tilfredshed i 2022



 10% FOA-rabat 
Du får 10% FOA-rabat på disse forsikringer:

• Bil – Førerulykke med i prisen
• Hus – Dækker hus, carport, redskabsrum
• Fritidshus – Dækker også redskabsrum og øvrige udhuse
• Påhængsvogn – Campingvogn, trailer og teltvogn
• Hund – Lovpligtig ansvarsforsikring og hundesygedækning
• Knallert – Ansvarsforsikring og ingen selvrisiko
• Motorcykel – Vælg trinreguleret eller fasttrin

 Rabatter
Samlerabat
Har du både indboforsikring og ulykkesforsikring hos os, får du 6% rabat* på 
begge forsikringer.

20% rabat, hvis du er over 55 år
Du får 20% rabat* hvis du eller din ægtefælle/samlever er over 55 år på disse 
forsikringer:

Bil · Hus · Fritidshus · Påhængsvogn · Hund · Knallert · Motorcykel
 

Du beholder rabatten, når du går på pension.

Ingen selvrisiko
Du betaler ingen selvrisiko på din næste skade, 
hvis du ikke har haft skader på din forsikring 
hos os i 2 år eller længere.

Gælder alle forsikringer undtagen bilforsikring. 
På bilforsikringen får du i stedet en rabat på  
2.494 kr.* på din selvrisiko.

* Alle priser, rabatter og summer gælder for 2023. 
Vi tager forbehold for, at priser og rabatter kan ændres.

PenSam Forsikring PenSam Forsikring Ring 44 39 39 53
pensam.dk/foafordele



 FOA Lønkonto med 3% i rente 
Få en af landets højeste renter på din lønkonto.

• 3% i rente op til 25.000 kr.* (herefter 0,00%)
• Mulighed for kassekredit op til 50.000 kr.   

med en af landets laveste renter
• Du får din egen personlige rådgiver
• Gebyrfri hverdag med gratis Visa/Dankort og   

Netbank/Mobilbank

* Rentesatsen er variabel og senest opdateret pr. 1. september 2022. 
For at få den høje rente skal du være medlem af FOA fagforening. Du skal samle hele din privatøkonomi i 
PenSam Bank. Vi skal kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke. 
NemKonto skal være oprettet i PenSam Bank.

FOA Bolig*

Du får nogle af landets bedste priser og rådgivning til din ejerbolig.

• FOA Bolig giver dig 2.500 kr. for hver million,  
du har lånt hos Totalkredit - hvert år**

• Vi tager udgangspunkt i den enkelte kundes behov for 
rådighedsbeløb

* FOA Lønkonto er et krav for at få FOA Bolig
** Beregnes af restgælden ultimo året: 1.000 kr. fra PenSam Bank og 1.500 kr.  
fra Totalkredits KundeKroner (rabatten på KundeKroner gælder frem til  
udgangen af 2023).

Personlig og professionel rådgivning
I PenSam Bank gør vi vores bedste for at give dig og din 
familie en personlig og nærværende kunderådgivning.  

Når du køber bolig eller omlægger boliglån, er der meget 
at sætte sig ind i. Derfor fokuserer vi altid på at gøre vores 
forklaringer og begreber forståelige.  

Du får naturligvis også din egen personlige rådgiver,  
som du altid kan kontakte ved spørgsmål.

PenSam Bank PenSam Bank

”Hos os i PenSam Bank 
går vi altid op i, at du føler dig 

rigtig godt behandlet .
Dine FOA Fordele betyder ofte, 

at du kan spare gode penge 
hos os.”

Citat – Simon og Sarah, 
kunderådgivere i PenSam Bank

3. bedste bank 
- kåret af 

2022



FOA Billån Fri 

• Lav rente til dig, der er medlem af FOA fagforening
• Ingen krav om udbetaling 
• Mulighed for at få 30% rabat på din bilforsikring 1 år 

og 10% rabat herefter

Se mere på pensam.dk/foabillaan

FOA Privatlån 
• Lav rente til dig, der er medlem af FOA fagforening
• Lån 50.000 kr. eller mere
• Samlelån 
 Har du flere dyre forbrugslån, kan det måske være en god idé  

at få lagt dem sammen i ét ”Samlelån”

Se mere på pensam.dk/foaprivatlaan

PenSam Bank Stella fik hjælp af PenSam efter skilsmissen
”Lad være med at være bange for at prøve det af. 
Du bliver supergodt behandlet og kan få mange 
fordele hos PenSam. Så brug muligheden.”

Se mere på pensam.dk/stella
Ring 44 39 39 53pensam.dk/foafordele

Ring på 44 39 39 44

https://www.pensam.dk/stella


FOA Elev/Ung Lønkonto 
• 3% på FOA Lønkonto op til 25.000 kr.** 

(herefter 0,00%)
• Kassekredit op til 50.000 kr.
• Gebyrfri hverdag

** Rentesatsen er variabel og senest opdateret pr. 1. september 
2022. For at få den høje rente skal du være medlem af FOA 
fagforening. Du skal samle hele din privatøkonomi i PenSam Bank. Vi 
skal kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke. 
NemKonto skal være oprettet i PenSam Bank.

FOA Elev/Ung 
Indboforsikring 
Til dig med lidt færre ting og en mindre økonomi, 
for eksempel  mens du er elev.

• Kun 1.404 kr.* om året  
• Indbosum på 508.000 kr. og selvrisiko 

på 2.494 kr.* 
• Samme gode dækning som FOA 

Indboforsikring 
• Har du brug for en større indbosum, kan 

du købe en FOA Indboforsikring
 
* Alle priser, rabatter og summer gælder for 2023. Vi tager forbehold 
for, at priser og rabatter kan ændres. Kan købes af FOA Elever 
(uanset alder), så længe man er elev, og af unge under 31 år.

 Ungepakken - nemt og enkelt
Bank og forsikring i en pakke. Den dækker de mest 
relevante bankprodukter og forsikringer til dig, som er under 31 år .

• Indboforsikring
508.000 kr. i indbosum og 2.494 kr. i selvrisiko

• Ulykkesforsikring
500.000 kr. i ménsum og tilvalgsdækningen 
Tand- og visse tyggeskader

• 3% på FOA Lønkonto op til 25.000 kr.** (herefter 0,00%)
• Gebyrfri hverdag og mulighed for MobilePay og Apple Pay
• Budgetkonto og opsparingskonto
• Mastercard Debit. Et godt supplement til dit Visa/Dankort i tilfælde af, 

at du mister det ene kort

Kun 
196 kr. om måneden



39
.2

5.
81

7.
22

46
SV

AN
EMÆRKET

 Der er mange penge at spare!
Vi har ingen filialer, erhvervskunder eller unødige omkostninger. Vi er ejet 
af FOA, og vores overskud går direkte tilbage til din pension i PenSam. 
På den måde kan vi være det billigste og bedste alternativ for dig.

Her kan du se eksempler på, hvad FOA-medlemmer kan spare.

Beregninger fra forsikringsguiden.dk og pensam.dk, november 2022.

Beregningen foretaget ud fra et repræsentativt antal kundeeksempler, PenSam Bank 2022.  

Ring til os og få et tilbud på 44 39 39 53

PenSam Forsikring FOA Fordele

PenSam Bank FOA Fordele

Familie på 4 med hus, bil, indbo og ulykke

Familie med ejerbolig og bil

Samlet besparelse pr. år6.153 kr.

Samlet besparelse pr. år6.331 kr.


