
Tillidsrepræsentant

Alt, hvad dine kolleger har brug for 
at vide om PensionDanmark



Tillykke!
Dine kolleger har valgt dig til at varetage deres interesser. Og her får du et 
hurtigt overblik over, hvordan I kan bruge PensionDanmark.

Om PensionDanmark 
PensionDanmark er et kundeejet arbejdsmarkedspensionsselskab, hvor 
over 730.000 lønmodtagere har deres pensionsordning. Vores medlemmer 
arbejder i godt 23.500 private og offentlige virksomheder. Og vi administre-
rer deres pension, som de har ret til ifølge deres overenskomst.  

Få skræddersyede nyheder 
i indbakken
Vi anbefaler, at du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Så får du automatisk at 
vide, når der er nyt til dig som tillidsrepræsentant. Det kan fx være mulig-
heder med sundhedsordningen, hvordan man kommer på efteruddannelse, 
eller hvis en forsikring bliver lavet om.  

Tilmeld dig på pension.dk/tr-nyheder.



Opsparing
På pension.dk kan dine kolleger holde øje med deres opsparing. Når de 
logger ind, kan de:

> Se, hvor meget og hvordan de sparer op
> Se, hvor meget de får i rente og betaler i omkostninger
> Regne på, hvor meget de får udbetalt, når de går på pension.

Sundhedsordning
De fleste medarbejdere har adgang til en sundhedsordning. Med Pension-
Danmarks Sundhedsordning får dine kolleger hurtig hjælp – uanset om 
de er blevet syge eller kommet til skade på jobbet eller i fritiden. De kan fx 
få behandlinger hos en fysioterapeut eller kiropraktor på sundhedscentre 
fordelt over hele landet – og de behøver ikke en henvisning fra lægen først. 

Forsikring
Med i ordningen hos PensionDanmark hører en række forsikringer. Det 
giver økonomisk sikkerhed, hvis dine kolleger fx: 

> Får en kritisk sygdom
> Kommer på førtidspension
> Dør, inden de går på pension.

Kurser og efteruddannelser 
Hvis arbejdspladsen indbetaler til de uddannelsesfonde, 
PensionDanmark administrerer, får dine kolleger: 

> Inspiration og forslag til nye kurser inden for deres fagområde
> Adgang til at lave en uddannelsesplan sammen med jeres

arbejdsgiver
> En oversigt over, hvor mange kursusdage de har, ud fra deres overens-

komst.

Derudover kan alle medlemmer i PensionDanmark få hjælp til deres fag-
lige profil. Det er det, man også kalder for et CV. Og det kan være til stor 
hjælp, hvis en kollega er blevet ledig og leder efter nyt job



App’en ’Din Pension’
Hent app’en ’Din Pension’. Så kan dine kolleger lynhurtigt:

> Booke tid eller aflyse behandlinger
> Tjekke, at der er gået penge ind på opsparingen
> Tilpasse deres opsparing og forsikringer, så de passer til lige netop

deres behov.

Vil dine kolleger vide mere?
Vi anbefaler, at dine kolleger tilmelder sig vores rådgivningsmails på 
pension.dk/nyheder – så går de ikke glip af noget! 

I kan selvfølgelig også ringe alle hverdage fra 8-18 på 7012 1330. 
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