Pensionsordning for kontorfunktionærer ansat på virksomheder, der indbetaler pensionsbidrag for
timelønnede til PensionDanmark i henhold til kollektiv overenskomst

Tilmelding til PensionDanmark
Ikrafttræden

Med virkning fra ____,____,____ tilsluttes nedennævnte gruppe af virksomhedens funktionærer til arbejdsmarkedspensionsordningen i PensionDanmark.

Ordningen omfatter

Medarbejdergrupper:
__________________________________________________________
_________________________________________________

Ordningen omfatter ikke

Direktører i aktieselskaber, anpartshavere, selvstændige erhvervsdrivende
og deres medhjælpende ægtefæller kan ikke være med i ordningen.

Ordningen ophører

Når funktionæren fylder ____ år, eller når funktionæren fratræder sin stilling.

Pensionsbidrag

Pensionsbidraget udgør ____ pct. af den A-skattepligtige indkomst (min.
12 pct. og samme pct. for gruppen)
Der skal indbetales på overenskomstkode 10100.
Virksomhedens andel af bidraget udgør ____ pct.
Funktionærens andel af bidraget udgør ____ pct.

Indbetaling

Virksomheden indbetaler det samlede pensionsbidrag månedsvist til:
PensionDanmark, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø.
Antal personer, der forventes indbetalinger for: ____

Virksomhedsoplysninger

CVR-nr.
Navn
Adresse
Postnr.

By

Kontaktperson
Underskrift
__________________________
Dato og sted

___________________________________________
For virksomheden

Udfyld og underskriv aftalen og send den til: PensionDanmark, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø eller sende den til kontakt@pension.dk

Vejledning
Forsikringsbetingelserne for pensionsordninger i PensionDanmark gælder for pensionsordninger, der oprettes i
medfør af denne tilmelding.

Ikrafttræden

Skriv her, den dato pensionsordningen skal træde i kraft. Fra den dato er
pensionsordningen en obligatorisk del af funktionærernes ansættelse.
Tilmeldingen gælder kun for funktionærer uden overenskomst med HK, der
er ansat i PensionDanmarks medlemsvirksomheder.

Ordningen omfatter

Skriv her, hvilke funktionærgrupper aftalen skal omfatte.
Det er et krav, at de medarbejdergrupper, du skriver her, kan defineres
entydigt, og at pensionsordningen omfatter alle medarbejdere i de pågældende grupper.

Pensionsbidrag

Pensionsbidraget skal mindst udgøre 12 pct. af den A-skattepligtige indkomst.
Generelt gælder ved indtræden den 1. i en måned, at det første pensionsbidrag indberettes og indbetales senest den 10. i den efterfølgende måned
for den løn, som funktionæren har optjent i den pågældende måned.
Træder aftalen eksempelvis i kraft den 1. januar, skal pensionsbidraget
indbetales senest den 10. februar.
Modtager vi indberetningen senere end 2 måneder efter datoen for ikrafttræden, træder forsikringerne først i kraft, når indberetningen modtages.

Indbetaling

Du vil få nærmere information fra os om, hvordan virksomheden skal indbetale pensionsbidraget.

Virksomhedsoplysninger

Skriv virksomhedsoplysningerne her.

Kontaktperson

Skriv navnet på vedkommende i virksomheden, som er kontaktpersonen i
forbindelse med denne aftale.

