
  
 

Mulighed for oprettelse af pensionsordning og sundhedsforsikring 
 

 

Få et gratis og uforpligtende møde hvor Danske Pensionsmæglere synliggør, hvorledes du som 
aktionær af 3S kan få markedets bedste pensionsordning og sundhedsforsikring. 

 

Valg af pensionsselskab og dermed prisen for forsikringsdækningen for dig som aktionær afhænger 
af sammensætningen af din virksomhed i forhold til følgende parameter 

• Antallet af deltagere i pensionsordningen og sundhedsforsikringen 
• Fordeling af arbejdstid i forhold til administration, tilsyn og produktion 

 

Danske Pensionsmæglere er uvildig pensionsmægler og har derfor mulighed for at give dig et 
overblik over dine muligheder og hjælpe dig med at finde det rette pensions- og 
sundhedsforsikringsselskab. 

 

Der tages højde for følgende parametre 

• Forsikringsdækninger 
• Pris for forsikringsdækninger 
• Administrationsomkostninger 
• Direkte og indirekte omkostninger 
• Afkast ved investering 

 

Nedenfor vises et eksempel, hvor nuværende pensionsselskab sammenlignes med de øvrige 
pensionsselskaber på markedet. 



  
 

 

Valg af det rigtige pensionsselskab betyder rigtigt meget i forhold til hvor mange penge der er ved 
pensionering. 

 

Her vises et eksempel fra det dårligste på markedet contra det bedste på markedet 

Forudsætninger 

  Generelt     
  Inflation på forsikring   2,00% 

  
Antal år til 
pensionering   30 

        
  Individ     
  Depotstørrelse   400.000,00 
      0,00 
  Løn   300.000,00 
  Stigning i løn i pct.   0,00% 
  Pensionsbidrag   12,00% 
      0,00% 
        
  Selskab A   Selskab B 
Rente 4,94%   6,54% 
Pris på forsikringspakke 6.151   5.536 
Adm. omkostninger 3,50%   3,50% 
 

 

Tab af erhvervsevne 60% 1,53% 1,45% 1,35% 0,87% 3,99% 2,184%
invalidesum kr. 100.000 144 288 274 79 341 611
Dødsdækning 150% 0,25% 0,14% 0,23% 0,18% 0,53% 0,355%
Kritisk Sygdom kr. 100.000 667 408 538 516 840 900

Tab af erhvervsevne 60% kr. 4.590 kr. 4.338 kr. 4.050 kr. 2.610 kr. 11.979 kr. 6.553
invalidesum kr. 100.000 kr. 144 kr. 288 kr. 274 kr. 79 kr. 341 kr. 611
Dødsdækning 150% kr. 750 kr. 414 kr. 675 kr. 540 kr. 1.602 kr. 1.065
Kritisk Sygdom kr. 100.000 kr. 667 kr. 408 kr. 538 kr. 516 kr. 840 kr. 900

kr. 6.151 kr. 5.448 kr. 5.536 kr. 3.745 kr. 14.762 kr. 9.129

administrationsomkostning selskab kr. 1.325 kr. 166 kr. 0 kr. 331 kr. 0 kr. 331
kr. 0 kr. 0 kr. 300 kr. 0 kr. 0 kr. 0

kr. 600 kr. 600 kr. 400 kr. 0 kr. 0 kr. 0
adm.omk. mægler 3,5% kr. 0 kr. 1.159 kr. 1.159 kr. 1.159 kr. 1.159 kr. 1.159
Samlet inkl. Indbetalingsomkostninger: kr. 8.076 kr. 7.373 kr. 7.395 kr. 5.235 kr. 15.921 kr. 10.620
Pris for Indtegning medarbejder: kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0

kr. 8.076 kr. 7.373 kr. 7.395 kr. 5.235 kr. 15.921 kr. 10.620
Depotværdi investeret middel risiko:
Gns. afkast 1/1-2008 - 31/12-2014 4,94% 5,82% 6,54% 4,80% 4,94% 5,82%

kr. 19.760 kr. 23.280 kr. 26.160 kr. 19.200 kr. 19.760 kr. 23.280

I dag A B C D E
kr. 44.804 kr. 49.027 kr. 51.885 kr. 47.085 kr. 36.959 kr. 45.780Afkast første 1 år minus samlet pris

Depotomk. selskab

Årsløn kr. 300.000

D Ei dag A B C

Samlet pris forsikring:

Samlet pris første år:
kr. 400.000

Afkast på depot årligt

Pensionsindbetaling efter am-bidrag kr. 33.120

Kontoomk. selskab



  
 

 

 

Som eksemplet viser, så vil medlemmet i dette tilfælde optimere sin pensionsopsparing så der er  

Ca. kr. 1,6 mio. mere ved pensionering om 30 år under de givne forudsætninger. 

 

Danske Pensionsmæglere formidler pensionsordning og sundhedsforsikring fra alle 
forsikringsselskaberne i Danmark og finder derfor den bedste og billigste løsning for dig. 

 

Du har også mulighed for at optimeret din pensionsordning og sundhedsforsikring, start allerede i 
dag ved at kontakte Danske Pensionsmæglere og aftale et møde. 

 

Ring for en gratis gennemgang på tlf. 88 38 95 75 

Besøg os på www.danskepm.dk 
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