Pension i PenSam

Velkommen i PenSam
Du indbetaler til pension hos os, fordi du er ansat på en
FOA-overenskomst.
Hver måned sparer du penge op - og det kan du være stolt af.
Vi arbejder hårdt for, at du og dine kolleger får mest muligt ud
af jeres penge. Vi sikrer gode afkast og har fokus på at sænke
omkostningerne.
Når du går på pension, kan en livsvarig alderspension sikre
udbetaling, så længe du lever.
Samtidig fungerer din pension som et sikkerhedsnet, hvis
du bliver syg eller det værst tænkelige skulle ske, at du
mister livet. Det giver en god tryghed for dig og din familie.

Din pension sikrer dig hele livet
Du møder PenSam første gang, når du starter i job og får pension i PenSam som en del
af din løn.
Nu er du godt i gang med at sikre din fremtid økonomisk. Din indbetaling til PenSam
sikrer dig først og fremmest pension til din alderdom. Desuden får du forsikringer, som
sikrer dig og din familie økonomisk, hvis du skulle blive syg eller miste livet inden
pensionsalderen.

DIT ARBEJDSLIV

DIT PENSIONSLIV

Du indbetaler til pension og
er forsikret ved sygdom og dødsfald

Du får pension lige
så længe du lever

Du har en god pension i PenSam, når du er ansat på
en FOA-overenskomst.
Desuden kan du spare penge på forsikringer og lån hos os.
Læs mere om det her. God fornøjelse.

Din indbetaling er grundlaget for din fremtidige pension fra PenSam. Vi sørger for, at
din pension strækker til hele livet. Fra den dag du holder op med at arbejde, kan du se
frem til at få penge udbetalt hver måned, lige så længe du lever. Det gi’r god mening.
Læs mere på pensam.dk/livsvarigpension

Torsten Fels
Adm. direktør
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Gode afkast på investeringer

Måske skal du spare ekstra op?

Dine penge er i gode hænder hos PenSam. Vi arbejder målrettet for at sikre et godt afkast
på investeringerne.

Når du indbetaler til din pension i PenSam, har du fundamentet til en god pension.
Men hold øje med, om du sparer nok op. Mange i din branche arbejder for eksempel
på deltid, og det påvirker størrelsen af din pension.

6,9%

Book en samtale med os og få vejledning om din pension, så tidligt i livet som muligt.
Så kan du let nå at forbedre din pension. Hør for eksempel også om fordelene ved at
spare op til et éngangsbeløb, som du kan få ved siden af din livsvarige pension.

Book en samtale
med os på
pensam.dk/samtale

I PenSam har vi fokus på de to ting, der er vigtigst for at kunne få opsparingen til at vokse:
• Høje afkast på investeringer  6,9% i gennemsnit de sidste 10 år
• Lave omkostninger til administration  Omkostningerne er faldet med 30% de sidste 5 år
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Du er også forsikret i din pension

Få hjælp mod smerter og stress

Foruden at indbetale til pension er du også forsikret. Undervejs i dit arbejdsliv sikrer
din pension dig og din familie, hvis du bliver ramt af visse kritiske sygdomme, kommer
på førtidspension eller dør, inden du kan gå på folkepension.*

Har du svært ved at overskue hverdagen og jobbet, fordi du føler dig stresset eller har smerter?
Så ring til os - vi sidder klar til at hjælpe dig.

Rammes du af en af de kritiske sygdomme, der er dækket, får du en udbetaling på
100.000 kroner.
Mister du din arbejdsevne og kommer på førtidspension, får du udbetalt et skattefrit
éngangsbeløb på 140.000 kroner.
Hvis du mister livet, inden folkepensionsalderen, får dine efterladte udbetalt 450.000 kroner.

Bliver du syg, arbejdsløs eller holder orlov,
dækker dine forsikringer dig i et helt år efter,
at indbetalingen er stoppet. Herefter kan
du bevare dækningen ved selv at indbetale
til PenSam.

* Se, hvornår og hvordan du er dækket af forsikringer via ”Min side” på pensam.dk
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StressHotline
Få hjælp og støtte af en stresscoach både
før, under og efter en periode med stress.
Har du behov for det, tilbyder vi dig et
coachingforløb.
SmerteHotline
Få personlig vejledning i at tackle din situation, hvad enten det gælder behandling, din
arbejdssituation eller smertehåndtering. Vi
kan også tilbyde et Tovholderforløb, hvor vi
coacher og følger dig gennem længere tid.

Telefon 44 39 33 41
Tilbuddene er en del af din pension i PenSam. Det er gratis, vi har ingen ventetid,
og du behøver ikke en lægehenvisning.
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Billig bank og forsikring
Vidste du, at PenSam har en bank og et forsikringsselskab, hvor du både får gode priser
og god behandling?
Konkurrencedygtige priser

... og ekstra fordele som medlem af FOA
Indboforsikring til 1.467 kr
10 % på de fleste andre forsikringer
Ekstra 20 % rabat hvis du er over 55 år

Personlig vejledning

FOA Lønkonto med 3%* i rente op til 25.000 kr.

Hurtig ekspedition

Mulighed for kassekredit med en af landets laveste renter

Nemt og omkostningsfrit

FOA Bolig - den bedste pris og rådgivning til din ejerbolig
* Rentesatsen er variabel og gældende pr. 15. januar 2018. 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.

Så benyt dig af de fordele, din pension
i PenSam giver dig.

Ring og få et tilbud
på bank og forsikring
44 39 39 53
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Følg din pension
Livet igennem er der situationer, hvor det er smart, at du tænker på din pension.
For eksempel hvis du  Går op eller ned i arbejdstid  Holder orlov eller bliver ledig

 Får en samlever eller bliver alene  Får børn

Hjælp dig selv til ikke at glemme pensionen, når det er vigtigt:

 Giv os din e-mail på pensam.dk/email, så kan vi let skrive til dig
 Følg os på Facebook og Instagram
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PenSam
Jørgen Knudsens Vej 2
3520 Farum
Telefon 44 39 39 39
pensam@pensam.dk
www.pensam.dk
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