
Din pension hos
Handicapformidlingen 
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Vi har valgt Velliv som pensions-
leverandør til dig og dine kolleger i 
Handicapformidlingen.

Vores aftale med Velliv er udtryk for vores 
værdier og etik, og den har afgørende 
betydning for din tryghed og dine 
muligheder – både når livet går op og 
ned, i tiden på arbejdsmarkedet og tiden 
efter. Vores medarbejdere er vores 
vigtigste aktiv, og derfor har vi valgt en 
firmapensionsaftale, der sikrer dig et 
solidt sikkerhedsnet af forsikringer og et 
solidt økonomisk fundament for din 
alderdom. Din pensionsordning består 
derfor både af en forsikringspakke og 
pensionsopsparing.

Hos Velliv er de mennesker, der hjælper 
mennesker og den individuelle råd-
givning er en mærkesag. Det er derfor 
deres fornemmeste opgave at sikre, at du 
får kvalificerede anbefalinger, så du kan 
træffe de rigtige beslutninger i forhold til 
de muligheder og den fleksibilitet, der er i 
firmapensionsaftalen.

Du kan booke et online rådgivningsmøde 
med en af Vellivs rådgivere - se næste 
side. Som arbejdsplads ønsker vi, at du 
gør brug af tilbuddet om et 
rådgivningsmøde, uanset din 
familiesituation, eller hvor du er i dit liv. På 
den måde kan du sikre, at din pensions 
ordning passer til lige netop dig.

Venlig hilsen

Søren Rynkebjerg 



Velkom
m

en til VellivVe
lk

om
m

en
 ti

l V
el

liv

Side 5Side 4

Det kommer 
der til at ske
Individuel rådgivning
Denne folder er første skridt til at give 
dig overblik over din pensionsordning. 
Du har til hver en tid adgang til 
rådgivning, fx hvis din livssituation 
ændrer sig, eller du har nye ønsker til 
fremtiden. På rådgivningsmødet får du 
kvalificerede anbefalinger ud fra et 
princip om ren besked, med 
udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Andre pensionsordninger
Du kan vælge at få overført din 
pensionsopsparing fra andre 
pensionsselskaber til Velliv. Oftest 
er det en fordel at samle dine 
pensionsordninger ét sted, så du 
får et bedre overblik og undgår at 
betale omkostninger flere steder.

Du kan bestille et rådgivningsmøde her.

https://www.velliv.dk/booking
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Udbetaling
af din pension
Ratepension
Ratepension giver dig en fast månedlig 
udbetaling i 10-30 år, fra du går på 
pension. Når du går på pension, vælger du 
selv, hvor længe udbetalingen skal vare.

Hvis du dør, inden du har fået hele din 
ratepension udbetalt, går resten af 
udbetalingerne automatisk til dine 
efterladte. Du kan indbetale op til 55.900 
kr. (2019) om året på en ratepension.

Livrente+
Livrente+ er en livslang udbetaling med 
opsparingssikring i opsparingsfasen. Du får 
udbetalt et beløb om måneden, fra du går 
på pension og resten af dit liv.

Samtidig er dine efterladte sikret et beløb, 
hvis du dør, inden du går på pension. 
Livrente+ er også for dig, der indbetaler 
mere end 55.900 kr. (2019) om året til 
pension med fuldt fradrag for 
indbetalingerne. Livrente+ er derfor et 
godt supplement til en ratepension.

Aldersopsparing
Aldersopsparing giver dig en 
engangsudbetaling. Du vælger selv 
tidspunktet for udbetalingen. Tidligst på 
pensionstidspunktet, og senest 20 år efter 
du er gået på pension. Det maksimale du 
kan indbetale afhænger af, hvor lang tid 
der er til din folkepensionsalder. Der er 
ingen fradrag for indbetalingen.

Automatisk tilpasning
af pensionstidspunkt
Tidspunktet for, hvornår du kan gå på 
folkepension, afhænger af, hvornår du er 
født. Derfor justerer vi automatisk din 
pensionsalder i takt med ændringer i loven, 
så din pensionsalder passer til dit 
fødselsår. På den måde er du dækket af 
forsikringer gennem hele dit arbejdsliv.
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VækstPension
Vores anbefalede produkt, 
VækstPension, tilpasser løbende din 
investeringsrisiko og sikrer, at risikoen 
nedtrappes, når pensionsalderen 
nærmer sig. På den måde får du 
mulighed for et godt afkast, samtidig 
med at din opsparing sikres bedst muligt 
gennem hele livet.

Når du har valgt VækstPension, skal du 
tage stilling til, hvilken risiko du ønsker. 
Du kan vælge mellem forskellige 
risikoprofiler, herunder en variant med 
garanti. Og du kan vælge mellem aktiv 
og passiv forvaltning.

Andre muligheder for opsparing
På velliv.dk kan du læse mere om andre 
muligheder for investering af din 
opsparing. Hvis du fx selv har lyst til at 
stå for dine investeringer, kan 
LinkPension være noget for dig. Og hvis 
du foretrækker en given 
minimumsopsparing med en begrænset 
risiko, kan du kigge på HøjrentePension.

Høj risiko
For dig, der er villig til at løbe en 
risiko for at gå efter et højere afkast. 
Høj risiko er sammensat af 
investeringer med højt potentiale for 
afkast. Værdien af din opsparing kan 
svinge meget, og det betyder, at du 
har en større risiko for at få et 
negativt afkast.

Mellem risiko
For dig, der foretrækker en blanding 
af afkast og sikkerhed. Mellem risiko 
har et relativt højt potentiale for 
afkast. Værdien af din opsparing kan 
svinge, og det betyder, at du har en 
risiko for at få et negativt afkast.

Lav risiko
For dig, der synes, at sikkerhed er det 
vigtigste, samtidig med at du gerne 
vil have et stabilt afkast. Her 
fokuseres på sikkerhed frem for 
muligheden for et større afkast.
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Dine forsikringer

Invalidepension
Du kan blive alvorligt syg eller komme ud 
for en ulykke. Mister du din erhvervsevne 
helt eller delvist, får du med en 
invalidepension et beløb hver måned, indtil 
du er blevet rask eller går på pension.

Du skal ikke indbetale til din 
pensionsordning i den periode, du er syg. 
Din opsparing og dine forsikringer 
fortsætter automatisk som hidtil, indtil du 
bliver rask.
 

Visse kritiske sygdomme
Du kan blive alvorligt syg, uden at du fx må 
opgive dit arbejde. Det gør dog ikke 
situationen mindre alvorlig for dig og din 
familie. Får du stillet en diagnose, der er på 
vores liste over visse kritiske sygdomme, får 
du udbetalt et skattefrit beløb, som du og 
din familie kan bruge, som I vil.

Livsforsikring
Som familie er jeres økonomi sårbar, hvis du 
dør, inden du går på pension. Med en 
livsforsikring får I et økonomisk 
sikkerhedsnet.

Du vælger selv, hvem der skal have 
forsikringen udbetalt. Du kan fx begunstige 
din ægtefælle/samlever.

Børnepension
Har du børn under 24 år, kan du sikre, at de 
får et årligt beløb, der udbetales hver 
måned, indtil de bliver 24 år, hvis du dør.

Du kan læse mere om vores
forsikringer på velliv.dk
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Sundhedsforsikring hos
Dansk Sundhedssikring

Dækninger

Du kan pludselig blive syg eller komme til 
skade, når du mindst venter det. En 
sundhedsforsikring sikrer dig hurtig 
udredning og effektiv behandling. Hos 
Dansk Sundhedssikring har du en løsning, 
der kombinerer hjælp i det offentlige med 
hjælp i det private. Du får en samlet pakke 
med viden, navigation og 
tovholderfunktion til alle 
behandlingskrævende helbredsproblemer.

Hvis du får brug for din 
sundhedsforsikring, skal du kontakte 
Dansk Sundhedssikring på 70 20 61 21.

 *  Handicapmedhjælpere fastsat med pensionsgivende løndel til 300.000 kr.
** Handicapmedhjælpere fastsat med pensionsgivende løndel til 500.000 kr. 

Forsikring Minimumsdækning
(du kan vælge ned til)

Forvalgt
(af din arbejdsgiver)

Max. Dækning
(du kan vælge op til 
mod afgivelse af 
helbredserklæring)

Invalidepension*    60.000 kr.   60.000 kr. 180.000 kr. 

Invalidepension**  120.000 kr.  120.000 kr. 320.000 kr.

Visse kritiske sygdomme   50.000 kr.   50.000 kr. 655.000 kr. 

Livsforsikring 200.000 kr. 200.000 kr. 1.000.000 

Børnepension 0% af løn 0% af løn 25% af løn 



Velkom
m

en til VellivVe
lk

om
m

en
 ti

l V
el

liv

Side 15Side 14

100% af alle kunder
i Velliv er medejere. 
Det giver dem ret
til bonus.
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Forening for alle 
kunder i Velliv

Side 17

Medlemskabet giver dig en række
unikke fordele:

Mulighed for medlemsbonus mv.
Du kan deltage i medlemsaktiviteter og 
kan få del i foreningens overskud, hvis 
foreningens repræsentantskab 
beslutter at tildele medlemsbonus.

Direkte indflydelse
Stil op som kandidat til foreningens 
repræsentantskab og få indflydelse på, 
hvordan foreningens overskud skal 
gøre en forskel. Du har også mulighed 
for at blive valgt til foreningens 
bestyrelse.

Fire pladser i Vellivs bestyrelse

Med foreningens fire pladser i Vellivs 
bestyrelse har vores kunder en særlig 
stærk stemme med unik direkte 
adgang til den øverste ledelse i deres 
pensionsselskab.

Stemmeret
Du har stemmeret, når der er valg til 
foreningens repræsentantskab og kan 
med din stemme være med til at 
påvirke foreningens arbejde.

Du kan læse mere om Velliv Foreningen 
på vellivforeningen.dk

Som kunde i Velliv er du
automatisk medlem af Velliv

Foreningen. En forening,
som med 8 mia. kr. i ryggen

både kan og vil gøre en
forskel. Foreningen er

eksklusiv for kunder i Velliv, og
medlemskabet er gratis.
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Brug Din
socialrådgivning

Få overblik over din
pensionsordning

I Velliv kender vi de omstændigheder, der 
kan vende op og ned på din hverdag, fx 
kritisk sygdom, nedsat erhvervsevne og 
længerevarende sygdom.

I Din socialrådgivning kan vores erfarne 
socialrådgivere hjælpe dig med at 
overskue social- og arbejdsmarkeds-
lovgivningen. De kan fx vejlede dig om 
tidlig indsats, sygedagpenge, flexjob og 
førtidspension. Din socialrådgivning er et 
gratis tilbud til dig som kunde.

Du kan ringe til Din social-
rådgivning på 70 33 37 03 
mandag, tirsdag, onsdag 
og fredag kl. 8.30-16.30 
og torsdag kl. 8.30-17.15.

Netpension
På velliv.dk/netpension kan du løbende få 
overblik over din pension, når du har brug 
for det. Her kan du følge med i, hvordan 
din opsparing udvikler sig, og du kan se 
dine forsikringer hos Velliv.

Hvis du har spørgsmål til din 
pensionsordning, er du velkommen til at 
ringe til Velliv på 70 33 99 99. Telefontid 
mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 
8.30-16.30, og torsdag kl. 8.30-17.15.

e-Boks
Du kan få post fra Velliv i e-Boks.

Vi anbefaler, at du tilvælger Velliv i e-Boks, 
så du har dine pensionsdokumenter 
sammen med dine øvrige personlige 
papirer.

Nyt om Velliv
Vi anbefaler, at du tilmelder dig vores 
elektroniske nyhedsbrev, der giver dig 
enkel information om pensionsområdet. 
Du tilmelder dig på velliv.dk/nyhedsbrev, 
hvor du også kan se de tidligere 
nyhedsbreve.

Hent vores app
Med vores app Velliv har du mulighed for 
at få et enkelt overblik over dine 
pensionsforhold i Velliv. Her kan du se din 
samlede pensionsopsparing, få et overblik 
over dine månedlige udbetalinger når du 
går på pension, og følge med i afkastet på 
din opsparing.

Du kan downloade app’en i App Store eller 
Google Play.



Velliv, Pension &
Livsforsikring A/S

Lautrupvang 10
2750 Ballerup

Telefon: 70 33 99 99
kontakt@velliv.dk
CVR-nr. 24260577

www.velliv.dk


