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MEDARBEJDERE OG VIRKSOMHED
FORSIKRING
Vi har forhandlet en særdeles fordelagtig aftale på plads med Mølholm forsikring og Velliv Pension. Det er derfor vigtigt, at du nu får det bedste ud af
aftalen via den uvildige rådgivning, der er blevet stillet til rådighed for dig. Til
din personlige rådgivningssamtale vil omkostningerne for oprettelse af aftalen
blive gennemgået.

KOMMUNIKATION
Informationsbrochuren skal i første omgang hjælpe dig med at få et overblik
over hele pensionskonceptet, så vi senere kan nå frem til en mere individuel
løsning, der passer netop dig og din situation.
Vi glæder os til at tage din pensionsordning til et nyt niveau og rådgive dig på
vej igennem livet.

UVILDIG MÆGLER
Söderberg & Partners er Danmarks hurtigst voksende uvildige mægler–
virksomhed. I dag er vi mere end 200 medarbejdere, der arbejder med at
analysere og rådgive omkring forsikring og pension.
Med venlig hilsen
Söderberg & Partners
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FLEKSIBEL PENSIONSORDNING
Dine ønsker og behov for forsikring og pensionsopsparing ændrer sig afhængig af, hvilken livsfase du
befinder dig i ...
Som ung skal du etablere dig, og pensionist tilværelsen er så langt ude i fremtiden at det kan være svært
allerede at tage stilling til en pensionsopsparing. Et
lille beløb hver måned på en pensionsopsparing vil
dog blive til rigtig mange penge i sidste ende. Forsikringer mod alvorlig sygdom er dog allerede her
enormt vigtig da hjælpen fra det offentlige er minimal eller ikke eksisterende.
Herefter stifter du måske familie, og sammen med
glæden ved at blive forældre følger også endeløse
bekymringer, så du bliver nu også interesseret i at
sikre dig selv og dine kære, hvis fremtiden viser sig
mindre gunstig end planlagt.

Dit særlige behov for tryghed via gode forsikringer
fortsætter, mens dine børn stadig bor hjemme og
er afhængige af dig og den tilværelse, du kan byde
dem.
Men en dag flyver de fra reden, og helt automatisk
begynder dit fokus ganske langsomt at stille sig ind
på tanken om, at du engang vil nå pensionsalderen.
De forventningsfulde forestillinger om alt det, du
gerne vil opleve, får dig helt automatisk til at overveje økonomien. Kan den holde til ferier og det gode
liv, du har vænnet dig til?
Det er derfor vigtigt, at du løbende overvejer, om du
har behov for at justere din forsikrings- og pensionsordning, så den passer til den fase af livet, som du
befinder dig i.

Kvinder

Behandling
Forsikring
Opsparing
Alder

Mænd
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46-55
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Udvikling
Karriere

Karriereudvikling
Uddannelse

Typisk lederalder
Personlig udvikling

Stor know-how

Fokus på:
Løn og fleksibilitet

Fokus på:
Tryghed og
fleksibilitet

Fokus på:
Tryghed og
fleksibilitet

Fokus på:
Seniorpolitik og
opsparing

15%
mister
arbejdsevnen

23%
mister
arbejdsevnen

17%
dør

Forebyggelse

60%
går fri

23%
dør

62%
går fri

Udviklingen for 100 sunde mænd og
kvinder i aldersgruppen 30-67 år.
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BEHANDLINGSFORSIKRING
DIAGNOSE

HURTIG BEHANDLING

• Mølholm er en egentlig behandlingsforsikring.
Hvis du har symptomer eller smerter, skal du
som hovedregel henvende dig til egen læge før
du henvender dig til Mølholm.

• Mølholm stiller garanti for, at du bliver
undersøgt eller er i behandling hos en specialist
inden for 10 dage.

SUND
Det bedste er at holde sig rask
og helt undgå at blive syg.
Derfor er der indbygget en
sundhedsordning i pensionskonceptet. Formålet er, at du
hurtigt kan blive behandlet og
rask, så du kan komme tilbage til dit job og hjælpe
dine kollegaer.

• Med din egen læges henvisning kan Mølholm
nu behandle din sag og hjælpe med at finde det
rette privathospital eller klinik.

MEDDÆKNING AF
ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER
• Du kan mod betaling få medforsikret din
ægtefælle/Samlever samt dine børn.

EKSEMPLER PÅ DÆKNINGER
• Der kan også ydes dækning for et antal
behandlinger af kiropraktor og fysioterapeut
efter nærmere anvisning.
• Adgang til gratis sundhedsanalyse online.
• Behandling af stress.
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BASISDÆKNINGER
ERHVERVSEVNETAB
”LØNSKALA” 92% AF DIN LØN
• Dækningen fastsættes i forhold til din indkomst
og udbetales, når din erhvervsevne har været
nedsat med mindst halvdelen i 3 måneder.
• Ydelsen udbetales indtil du bliver rask, eller du
skal på pension.
• Mens du er uarbejdsdygtig fortsætter
bidragene til din opsparing.

KRITISK SYGDOM 100.000 KR.
• Hvis du får stillet en alvorlig diagnose, som er
omfattet af kritisk sygdomsforsikringen, vil du
være berettiget til at modtage erstatningen.
• Udbetalingen er skattefri.
• Erstatningsbeløbet er til fri disposition.
• Dækningen udløber ved din pensionering.

• Du betaler almindelig indkomstskat af
udbetalingen.

DØD 100 % AF DIN ÅRSLØN
• Udbetalingen er som udgangspunkt skattefri
for dine efterladte, og du skal betale skat af
præmien.

KRITISK SYGDOM BØRN
100.000 KR.
• Dækningen kommer til udbetaling, hvis dit barn
får en mere alvorlig sygdom.

• Du kan også vælge, at udbetalingen skal være
skattepligtig, og du bliver så ikke beskattet af
præmien.

• Tidligere var der kun tale om livstruende
sygdomme, men nu medtages en række andre
diagnoser.

• Dækningen udløber ved din pensionering.

• Erstatningen udbetales som en engangssum.
• Udbetalingen er skattefri.
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TILVALGSDÆKNINGER
DØD OP TIL 800 % AF ÅRSLØN
• Du kan tilvælge op til 700 %
forsikringsdækning ved død til samme lave pris
som ved basisdækningen, således at du ialt kan
opnå en dækning på 800%.
• Dækningen udløber ved din pensionering.

KRITISK SYGDOM
OP TIL 655.000 KR.

SIKKER
Nogle kan bare ikke blive raske igen og dør
måske. Det er derfor vigtigt, at du har
taget stilling til, hvordan du, rent
økonomisk, kan hjælpe dine
efterlevende, indtil de kommer
tilbage på sporet igen.

• Du kan tilvælge op til 555.000 kr.
forsikringsdækning ved kritisk sygdom til
samme lave pris som ved basisdækningen,
således at du ialt kan opnå en dækning på
655.000 kr.
• Dækningen udløber ved din pensionering.
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OPSPARINGSMULIGHEDER
VELLIV LINK

VELLIV VÆKSTPENSION

• Velliv Link er et markedsrentesystem, hvor
du kan vælge imellem en række fonde, der
indeholder forskellige værdipapirer.

• Velliv vækstpension er et livscyklus produkt,
hvor selskabet ved hjælp af fondsforvaltere står
for udvælgelsen af værdipapirerne.

• Du sammensætter selv din portefølje af fonde,
og skal derfor selv tage stilling til valget af
værdipapirer samt hvilket risikoniveau, du
ønsker.

• Ud fra din alder indplaceres du i produktet,
og investeringerne overvåges løbende af
selskabets forvaltere.

SENIOR

• Når du nærmer dig pensionsalderen omlægges
investeringen til en større andel af mere sikre
investeringer.

Det tyder på, at de fleste af os bliver temmelig
gamle og vil være i bedre
form end vores forældre
var det. Hvis du er 30 år
i dag, så er det ikke spor
urealistisk, at du bliver
over 100 år og stadig kan
spille lidt fodbold med dine
børnebørn.

GENNEMSNITSRENTE
– VELLIV
• Du kan vælge at placere din pensionsopsparing
i dette delvist garanterede opsparingsmiljø.
• I modsætning til markedsrentemiljøet, som
er præget af store udsving i renten, vil du i
gennemsnitsrentemiljøet typisk opnå en
lavere, men mere stabil
forrentning over tid.

Det stiller store krav til pensionsopsparingen, når man lever
så længe og forvaltningen af din
opsparing bliver vigtig, fordi renters-rente effekten er det der vil
tillægge mest til din investering.
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UVILDIG RÅDGIVNING
DINE BEHOV

KONTAKTOPLYSNINGER

Vi er alle forskellige og befinder os i forskellige livsfaser, og derfor har vi valgt at stille en pensionsrådgiver
til din rådighed for at sikre, at pensionsordningen bliver tilrettet dine ønsker og behov. Det er vigtigt, at du
til mødet medbringer din Nem-ID eller din pensionsinfo-rapport, så vi kan vurdere, det du har i forvejen.
Desuden CPR-nr. på din ægtefælle/samlever og børn.

Söderberg & Partners er den forsikringsmægler, der
har flest kontorer over hele landet og vi kan derfor
betjene dig, tæt på hvor du bor.

Du kan også skrive til os på e-mail:

LØBENDE RÅDGIVNING

tam@time.dk, så vender vi hurtigt tilbage med svar til
dig.

Det er vigtigt, at dine forsikringer bliver tilrettet, hvis
der sker ændringer i dit liv. F.eks. hvis du får børn,
bliver gift/skilt, eller der sker større ændringer i dine
økonomiske forhold. For at gøre det lettere for dig,
kan du blot ringe til os og få vejledning, eller du kan
tilmelde dig vores online-rådgivning og få en visuel
gennemgang af mulighederne med pensionsrådgiveren på telefonen.

Forsikringsmægleren kan du træffe på tlf. 7023 2245.

Hvis du vil besøge os eller sende materiale, så er
adressen:
Söderberg & Partners
Park Alle 295, 2 sal
2605 Brøndby

