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KÆRE MEDARBEJDER
Tryghed, sundhed og frihed er nøgleord og temaer for den  
Tryghedsordning, vi tilbyder medarbejderne.

Vi tilstræber os hele tiden på, at have de bedste vilkår og muligheder til vores medarbejdere, og det er 
baggrunden for, at vi samarbejder med den uvildige rådgivningsvirksomhed Penfor, som alene varetager 
vore medarbejderes interesser, når det gælder pension, forsikring og sundhed. Penfor overvåger og for-
bedrer løbende medarbejdernes pensions- & sundhedsordning, der er placeret i henholdsvis AP Pension 
og Gjensidige Sundhed.

TRYGHED
Trygheden har vi skabt rammerne for med en forsikrings- og risikopakke, som kan sikre dig og din familie, hvis 
uheldet skulle være ude. Den består af gode solide basisdækninger – med dækning ved sygdom/tab af erhvervsevne, 
død og kritisk sygdom. Udover basisdækningerne har du mulighed for at supplere og tilvælge yderligere individuelle 
forsikringsdækninger, som lige netop passer ind i din nuværende familiemæssige situation.

SUNDHED
Medarbejdernes sundhed sikres blandt andet igennem en sundhedsforsikring, leveret af Gjensidige Sundhed. Forsik-
ringen indeholder mange muligheder for behandling, undersøgelse og operation. Sundhedsforsikringen hjælper dig 
med rådgivning og støtte, såfremt du fx måtte have brug for at komme til behandling ved kiropraktor, fysioterapi, 
psykologhjælp etc.

FRIHED
Friheden til det gode som pensionist, med økonomien i orden, opnår du blandt andet gennem en pensionsord-
ning. En pensionsordning der er tilpasset dine personlige ønsker, og de forskellige situationer du gennemgår 
gennem et arbejdsliv. Du har frihed til, at supplere dine forsikringsdækninger, vælge opsparingsform som passer 
netop ind i din profil og filosofi (herunder også bæredygtige produkter), supplere dit basis pensionsbidrag etc.

Når du ansættes hos Eurofins bliver du tilbudt et indivuelt møde med en pensionsrådgiver fra AP Pension. Du har 
altid og løbende, mulighed for et individuelt møde og en kvalificeret rådgivning – både fysisk, online/virtuelt og/
eller telefonisk. AP Pensions rådgivere vil ligeledes løbende være på de forskellige lokationer med faste interval-
ler. En sikkerhed for et   godt udgangspunkt for løbende at træffe de valg, som bedst muligt sikrer dig tryghed, 
sundhed og frihed.

God fornøjelse med din Tryghedsordning.
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DIN PENSIONSORDNING
Eurofins A/S har placeret firmaets kollektive  
pensionsaftale ved AP Pension.

Det betyder, at du får en pensionsordning, som 
indeholder en opsparing til pension samt en række 
forsikringsdækninger, der sikrer dig og din familie 
økonomisk, hvis du bliver syg eller dør. 

På følgende sider kan du få et overblik over din 
pensionsordning. Satser og basisdækninger er 
gældende i henhold til den pensionsaftale, der 
er indgået mellem Eurofins og AP Pension, og 
som du er omfattet af. Satser og dækninger kan 
efterfølgende ændres. Du kan se gældende satser 
og dækninger på   
www.appension.dk/minpension

HVAD SKER DER NU?

Når vi modtager den første indbetaling fra din 
arbejdsgiver, opretter vi din nye pensionsordning, 
og du får et velkomstbrev. Herefter kan du få det 
fulde overblik over din pensionsordning på   
www.appension.dk/minpension

Du vil efterfølgende få en e-mail med invitation 
til et møde med en rådgiver fra AP Pension, hvor 
I sammen kan gennemgå din pensionsordning og 
eventuelt ændre den, så den passer til dine behov. 

Hvis du ikke ændrer din pensionsordning, vil dine 
forsikringsdækninger være de basisdækninger, der 
er beskrevet på de følgende sider. 

PENSIONSINDBETALING KONTAKT 

Kontakt os endelig, hvis vi  
kan hjælpe dig med noget

AP Pension
Telefon: 3916 5000
Åbningstider: 08.00-17.00
E-mail: kundecenter@appension.dk

Penfor
Torben Søgaard 
Telefon: 2988 8088
E-mail: ts@penfor.dk

Gjensidige Sundhed
Telefon: 7010 9009
Eller kontakt os på dette link:
https://www.gjensidige.dk/privat/ 
forsikring/sundhedsforsikring

Hvis du ønsker en større pensionsopsparing, 
kan du indbetale et frivilligt pensionsbidrag 
sideløbende med det obligatoriske.

Frivillig indbetaling

Din pensionsindbetaling består af en  
arbejdsgiverindbetaling og en  
medarbejderindbetaling.

Obligatorisk indbetaling

http://www.appension.dk/minpension
http://www.appension.dk/minpension
mailto:kundecenter%40appension.dk?subject=
mailto:ts%40penfor.dk?subject=
https://www.gjensidige.dk/privat/forsikring/sundhedsforsikring
https://www.gjensidige.dk/privat/ forsikring/sundhedsforsikring
https://www.gjensidige.dk/privat/ forsikring/sundhedsforsikring
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OPSPARING FORSIKRING FORSIKRINGER

•  Du kan placere dine indbetalinger på en 
aldersopsparing, en ratepension og/eller en 
livsvarig livrentepension. 

•  En aldersopsparing bliver udbetalt som 
engangsbeløb, medmindre du vælger at få 
den udbetalt over en aftalt periode, når du 
går på pension. Der er en grænse for, hvor 
meget du kan indbetale hvert år. Grænsen 
afhænger af din alder. 

•  Som udgangspunkt bliver indbetalingen til 
din pension placeret på en ratepension. Hvis 
du også overskrider grænsen for indbetaling 
hertil, placerer vi det overskydende beløb på 
en livsvarig livrentepension. 
 

•  Med en ratepension får du en udbetaling 
hver måned i en aftalt periode, når du er gået 
på pension. Der er en grænse for, hvor meget 
du hvert år kan indbetale til en ratepension.  

•  Med en livsvarig livrentepension får du 
en udbetaling hver måned, så længe du lever. 
Der er ingen grænse for, hvor meget du kan 
indbetale til en livsvarig livrentepension.

Forsikringsdækninger

Tab af erhvervsevne *)
Månedlig udbetaling

Engangsbeløb ved invaliditet 
indtil dit 60. år 
Engangsudbetaling

Bidragsfritagelse **)

Visse kritiske sygdomme ***)
Engangsudbetaling

Dødsfald
Engangsudbetaling

Børnepension til barnets 24. år
Månedlig udbetaling

Gjensidige Sundhed

Basisdækninger

40 % af din løn

100.000 kr.

Det obligatoriske pensionsbidrag

100.000 kr.

150 % af din løn 

Dækningsramme

40 % - 80 % af din løn

100.000 kr. - 1.580.000 kr.

Maksimalt op til 30 % af din løn

100.000 kr. - 700.000 kr.

100 % - 800 % af din løn

0 % - 25 % af din løn

Mere om forsikringsdækningerne

*)        Dækning ved tab af erhvervsevne 
Du er dækket, hvis du mister halvdelen eller mere af din 
erhvervsevne i mere end tre måneder, og du i øvrigt opfylder 
forsikringsbetingelserne. 
Det er Eurofins A/S, der får udbetalingen, så længe du er ansat 
og får udbetalt løn. 

**)    Bidragsfritagelse 
AP Pension overtager indbetalingen til din pensionsordning til både 
opsparing og ovennævnte forsikringsdækninger, hvis du får udbetalt 
dækningen ved tab af erhvervsevne, jf. forsikringsbetingelserne. 

***)  Dækning ved visse kritiske sygdomme  
Den bliver udbetalt som et skattefrit engangsbeløb, hvis du 
får en af de dækningsberettigede sygdomme, inden du går på 
pension og i øvrigt opfylder forsikringsbetingelserne. 

•  Du opretholder dine 
forsikringsdækninger, 
indtil du når folke-
pensionsalderen, dog 
minimum dit 67 år. 
Du opretholder dog 
kun dit engangsbeløb ved invaliditet, til du 
fylder 60 år. 

• Frem til tre måneder efter din ansættelsesdato 
kan du ændre dine basisdækninger in-
den for den dækningsramme, som er angivet 
i tabellen, uden at skulle afgive helbredsop-
lysninger. Vil du senere forhøje dækningerne, 
skal du afgive helbredsoplysninger. 

•  Hvis du ønsker en dækning ved tab af er-
hvervsevne på over 60 procent af din løn, skal 
du dog afgive tilfredsstillende helbredsoplys-
ninger.  

•  Du kan læse mere om forsikringerne på 
www.appension.dk/oplysningspligt  

• Hvis du fratræder, og/eller indbetalingerne til 
din ordning stopper, ophører dine forsikrings-
dækninger som udgangspunkt. Du får i den 
forbindelse et brev om dine muligheder for 
eventuelt at beholde nogle af dine forsikrings-
dækninger.

http://www.appension.dk/oplysningspligt 
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SUNDHED INVESTERING

Få bedre trivsel med AP Care
• Helbredsvejledere med specialer inden for 

stress, coaching, kommunale forløb og  
generel vejledning er klar til at hjælpe dig, 
hvis du mistrives eller er blevet syg. 

• Du kan kontakte AP Care på 7080 5020 
allerede ved de første symptomer på fysiske 
eller mentale udfordringer. 

Helbredsvejlederen udarbejder en handlingsplan til 
dig, sætter den rette behandling i gang og sørger 
for opfølgning med dig. 

Sundhedsforsikring
• Du har en sundhedsforsikring via Gjensidige 

Sundhed. Læs mere på www.gjensidige.dk 

• Sundhedsforsikringen er gældende til du 
fylder 70 år. 

• Hvis du har børn under 24 år, er de omfattet 
af din sundhedsforsikring.

• Som udgangspunkt er din pen-
sionsordning placeret i  
AP Stabil, som er AP Pensions 
gennemsnitsrente produkter. 

• Du kan til hver en tid ændre 
investeringsvalg. Du kan se, 
hvilke muligheder du har i det 
følgende. 

• Du ændrer dit investerings-
valg på www.appension.dk/
minpension. Husk, at du både 
kan ændre din indbetalings- og 
opsparingsprofil.

Gennemsnitsrente 
Meget lav risiko

Livscyklus
Aftrappende risiko

Fast risikoprofil 
Lav, Mellemstor, Høj og Meget Høj 
Aktieandel

Eksterne fonde  
Lav til meget høj risiko

Hvis du ønsker tryghed i din investering, kan du vælge AP Stabil. Her får 
du en gennemsnitsrente , der typisk gælder for et år ad gangen.

Hvis du ønsker, at din opsparing bliver investeret, så risikoen automatisk 
nedtrappes, jo ældre du bliver, kan du vælge den AP Active-fond, der 
passer med det år, hvor du forventer at gå på pension.

Hvis du ønsker, at din opsparing skal investeres i en fond med en fast 
risikoprofil, kan du vælge mellem fire risikoprofiler.

Hvis du gerne selv vil sammensætte investeringen af din  
pensions opsparing, kan du vælge mellem en lang række fonde.

OMKOSTNINGER
Betaling for administration og service 
Du betaler hver måned 120 kr. pr. pensionsordning.  
Beløbet trækkes fra din opsparing.
Handelsomkostninger 
Du betaler 0,25 procent ved køb og salg af investeringsfonde.  
Dog maksimalt 145 kr. pr. handel pr. fond pr. dag.  
Beløbet bliver trukket på din opsparing. 

http://www.gjensidige.dk
http://www.appension.dk/minpension
http://www.appension.dk/minpension
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EUROFINS – KONTAKTPERSONER I AP PENSION

Individuel Rådgivning

Ansvarsområde:
• Booking af samtaler for medarbejderne 

• Booking af møde til seniorrådgivning 
- Du modtager et link, hvor du kan booke 
mødested og tidspunkt

Kundecenter
Ansvarsområde:
• Telefonisk rådgivning af medarbejdere
• Begunstigelse på pensionsordningen
• Generelle spørgsmål vedrørende policen
• Overførelse fra andet selskab
• Frivillig pensionsindbetaling 

Kundechef 
Ansvarsområde:
• Aftalegrundlaget på pensionsordningen

3916 9953 
moedebooker@appension.dk 

seniorraadgivning@appension.dk

3916 5000 
Kl. 08.00 – 17.00
kundecenter@appension.dk 

Gitte Lamers 
gil@appension.dk

Morten Dahl  
mdc@appension.dk

Kontaktinformation:

Signe Kappel 
sik@appension.dk 
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SUNDHEDSFORSIKRING

Sundhedsforsikringen hos Gjensidige Sundhed giver dig hurtig behandling, hvis 
du bliver syg eller kommer til skade og har brug for behandlinger hos bl.a.: 

• Kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut, massør, akupunktør, fodterapeut og ergoterapeut
• Diætist
• Psykolog
• Misbrugsafvænning
• Speciallæge og operation og genoptræning

Sundhedsforsikringen gælder for dig samt dine 
børn under 24 år (dine, mine og vores) og dæknin-
gen gælder også udeboende børn.

Ægtefæller skal nu tilmelde sig via Din side
Du kan sikre din familie tryghed ved at tilmelde 
dem en sundhedsforsikring på dette link. Når du 
har trykket på linket, skal du logge ind med dit 
NemID. Herefter kan du enkelt og nemt tilmelde 
din ægtefælle/samlever og dine børn. Hvis den 
tilmeldte er over 15 år, skal vedkommende under-
skrive med sit eget NemID.

Hvordan får du hjælp?
Bliver du syg eller kommer til skade, får du hurtigt 
hjælp. På Gjensidige Sundhed udfylder du let og 
hurtigt din skadeanmeldelse – den kan du finde 
her. Din skadeanmeldelse behandles altid inden 
for 1-2 arbejdsdage, så du er sikret et hurtigt 
overblik over dine muligheder.

Har du brug for hjælp til at udfylde skadeanmel-
delsen, er du også velkommen til at ringe på  
tlf. 7010 9009, hvor Gjensidige Sundheds syge-
plejersker eller skadebehandlere gerne hjælper dig 
med udfyldelse af skadeanmeldelsen, hvorefter de 
sender dig et link, som du skal acceptere med dit 
NemID.

Får du brug for akut psykologisk krisehjælp uden 
for vores åbningstid, kan du fortsat ringe på  
tlf. 7010 9009 - Husk at oplyse, at du er kunde 
hos Gjensidige Sundhed.

Forsikringsbetingelser
For yderligere informationer om forsikringen 
henviser vi til Gjensidige Sundheds forsikrings
betingelser.

Har du har spørgsmål til sundhedsforsikringen, så 
kontakt Gjensidige Sundhed på tlf. 7010 9009.

INTRODUKTION TIL PENFOR

Penfor er forsikrings og pensionsmægler. Det er vores opgave at sørge for, at Jeres 
benefitkoncept altid hviler på attraktive vilkår, gode betingelser og valgmuligheder. 
Vi skal sikre, at du som medarbejder modtager og oplever en kompetent og objektiv 
rådgivning og service. 

Integritet som værdi
Penfor er et dansk rådgivnings- og konsulenthus med 
tilladelse af Finanstilsynet til at fungere som uvildig 
rådgiver, jf. gældende lovgivning om forsikringsmæg-
lervirksomhed. Vi leverer kun ydelser og opgaver som 
indeholder en væsentlig mérværdi og samtidig er 
værdiskabende for Eurofins.

Vi sætter værdierne integritet, glæde, stolthed, fagligt 
engagement og begejstring højt. Dette kombineret 
med vores tilgang til at være en del af virksomheden, 
ikke ”bare” rådgiver og vores habilitet til at udfordre 
virksomheden på mange planer, gør os værdige til 
at rådgive vores kunder på allerbedste vis. 160 års 
erfaring fornægter sig ikke.

Integritet var den væsentligste årsag til, at Penfor blev 
stiftet. Vi har tidligere oplevet, at vores personlige in-
tegritet har været udfordret. Partnerne i Penfor bærer 
integritet i deres hjerte. For os betyder integritet, at vi 
altid gør det rigtige for kunden – også når ingen ser 
med! 

Eurofins’ opgaver er også vores ansvar.
Vi er 100 % økonomisk uafhængig af Eurofins’ valg 
og vi har ingen egne produkter eller ydelser, som 
leverandørerne i forvejen leverer. Vi kontrollerer sel-
skaberne, sætter nye standarder og skaber holdbare 
løsninger i en konstruktiv og professionel dialog. 
Penfor vil løbende have til opgave at sikre at pris, om-
kostninger og afkast på Eurofins’ forsikringsprogram 
og firmapensionsordning er bedst mulig. Det vil ske 
gennem løbende monitering og benchmark i forhold 
til forsikrings- og pensionsmarkedet.

Penfor har til opgave løbende at sikre at pensionsel-
skabet lever op til den indgået kontrakt og specielt 
den indgået serviceleveranceaftale (sikkerhed for aftalt 
leverance). Det vil ske gennem regelmæssige analyser 
af medarbejdernes valgte risiko- og investeringspro-
filer holdt op i mod pensionsselskabets rådgivnings-
guide og Penfor’s anbefaling.

Penfor vil agere faglig bisidder for Eurofins ved behov 
for forhandling med de valgte forsikringsselskaber og 
pensionsselskab.

https://www.gjensidige.dk/privat/forsikring/sundhedsforsikring
https://www.gjensidige.dk/søg?query=skadeanmeldelse
https://www.gjensidige.dk/privat/forsikring/vilkar
https://www.gjensidige.dk/privat/forsikring/vilkar



