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Velkommen til PensionDanmark
Mere end bare pension

Når I indbetaler til en arbejdsmarkedspension, 
skaber I tryghed for jeres medarbejdere i 
alderdommen og i livets svære situationer. En 
pensionsordning hos os indeholder både 
opsparing, forsikringer og sundhedsordning.

En pensionsordning for alle
Opsparingen er penge, jeres medarbejdere får oven 
i folkepensionen. Pengene bliver typisk fordelt på 
en aldersopsparing, ratepension og livsvarig 
pension.

Forsikringerne er en del af
pensionsordningen
Medarbejderne får også en række forsikringer, der 
dækker, hvis de bliver ramt af en alvorlig sygdom,
kommer på førtidspension eller dør.

Styrk medarbejdernes sundhed
PensionDanmark Sundhedsordning er skabt for at 
hjælpe medlemmerne til et godt og sundt 
arbejdsliv. Det betyder også færre sygedage i jeres 
virksomhed. Medarbejderne har fx adgang til 
behandling hos en fysioterapeut, hvis de har 
smerter eller får en skade. De kan også tale med 
online læge eller psykolog eller få hjælp til en 
hurtig diagnose.

Kort og godt til medarbejderne
I folderen ’Kort og godt’ kan jeres medarbejdere 
læse mere om, hvad pensionsordningen 
indeholder, hvornår forsikringerne dækker, og 
hvordan de kan bruge sundhedsordningen.

Sådan indberetter og
indbetaler I pension

Hos PensionDanmark er det let at indberette og 
indbetale pension. I kan selv gøre det på  
pension.dk /indbetal, gennem et lønservice bureau 
eller via jeres eget lønsystem.

Se jeres overenskomstkoder
Det er vigtigt, at I indberetter på de rigtige 
overenskomstkoder, så jeres medarbejdere får de 
rigtige dækninger. I finder overenskomstkoderne 
på pension.dk /indbetal. Her kan I også læse mere 
om, hvordan indbetalingerne bliver fordelt på 
pensionstyper.

Manglende indbetalinger
Indbetaler I for sent eller slet ikke, risikerer I, at
PensionDanmark ikke udbetaler forsikringsbeløb til 
medarbejdere, der får en kritisk sygdom, bliver 
tilkendt førtidspension eller dør.
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Hvem skal I betale pension til?
Når I skal indbetale til PensionDanmark, skal 
virksomhedens ansatte være omfattet af en 
overenskomst. På pension.dk/virksomhed kan I se, 
hvilke overenskomster, der giver adgang til en 
pensionsordning i PensionDanmark.

> Medlem af en arbejdsgiverorganisation? 
Er virksomheden medlem af en arbejdsgiverfor- 
ening, bliver jeres medarbejdere inden for det 
fagområde automatisk omfattet af de 
overens komster, som arbejdsgiverforeningen har 
indgået. 

> Tiltrådt en overenskomst eller indgået en 
lokaloverenskomst?  
I skal indbetale pension til medarbejdere, der er 
omfattet af overenskomster, hvor PensionDanmark 
står som pensionsleverandør. 

> Ingen medarbejdere lige nu? 
Det er vigtigt, at vi får besked, hvis I ikke har ansat 
medarbejdere lige nu. I kan selv registrere det på 
vores tast selv-service på 7011 1223.

 Hvis I får I ansatte igen, skal I blot starte 
indbetalingerne op, som I tidligere har gjort.

> Særlige regler 
Der gælder særlige regler for nogle grupper af 
medarbejdere, fx elever og lærlinge, udenlandske 
medarbejdere og medarbejdere, der er ansat i 
fleksjob eller på særlige vilkår.  
 
På pension.dk/indbetal kan I læse mere om 
reglerne og se, hvordan I indbetaler til særlige 
grupper. 

Vil I vide mere?
Vi har samlet meget af den information, jeres 
virksomhed har brug for, på pension.dk/virksomhed. 
Vi er også klar til at hjælpe jer på 7012 1340. Vi har 
åbent alle hverdage 8- 18.

Hold øje med virksomhedens e-Boks
Vi sender alle breve til virksomhedens e-Boks. Her får 
I besked, hvis der fx sker ændringer i bidragene inden 
for jeres område eller i forsikringsdækningen for 
jeres ansatte. Her får I også udvalgte nyheder og 
information, der er relevant for netop jeres 
virksomhed og medarbejdere


