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LandmandsPension

Dine penge - dit ansvar
Hvis du vil sikre dig selv og din familie økonomisk, bør du oprette en pensionsopsparing.

Sov godt om natten
LandmandsPension giver dig større økonomisk frihed
som pensionist, og de supplerende forsikringer giver dig
og din familie et godt økonomisk fundament, hvis du
bliver syg, eller i værste fald dør, inden pensionsalderen.

Jo før, jo bedre
Du vælger selv, om din opsparing skal investeres med
lav, mellem eller høj risiko. Uanset hvad du vælger, får du
mest ud af det, hvis du begynder mens du er ung.

4 vigtige
• Du kan få op til 80% af din løn udbetalt hver
måned, hvis du bliver syg.
• Din ægtefælle/samlever kan også oprette
LandmandsPension og det samme gælder
dine ansatte. I bestemmer selv, hvor
meget I hver især vil spare op.
• Din pensionsopsparing er kreditorbeskyttet.
• Du kan indbetale op til 30% af virksomhedens
overskud og få fuldt fradrag.

- dit valg
Din pensionsordning
Opsparing. Du bestemmer selv, hvor meget du vil
spare op. Obligatorisk indbetaling hver måned på
minimum 1.500 kr.

Forsikring ved tab af erhvervsevne (obligatorisk).
Du får løn hvis du bliver så syg, at du mister din evne til
at arbejde og tjene penge. Vælg fra 50-80% af din løn.

Livsforsikring (kan tilvælges). Dine efterladte får

Børnepension (kan tilvælges). Hvis du dør, får dine
børn udbetalt et månedligt beløb, indtil de er 24år.
Du betaler for ét barn, men har du flere, får de alle det
samme beløb. Børnepensionen dækker alle dine og din
ægtefælles børn, uanset om de bor på din adresse eller ej.

Præmiefritagelse Din pensionsopsparing vokser
stadigvæk, selv om du er syg. Forsikringen overtager alle
indbetalinger inkl. forsikringspræmier.

udbetalt et kontant beløb – skattefrit – hvis du dør.

Kritisk sygdom forsikring (kan tilvælges) Du får et
kontant beløb – skattefrit – hvis du bliver kritisk syg.
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Du får mere for dine penge
med LandmandsPension
Måske Danmarks mest fordelagtige
pensionsordning
LandmandsPension er skræddersyet til medlemmer
af Landbrug & Fødevarer, og har en lang række fordele
sammenlignet med de pensionsopsparinger, du kan få
andre steder.
Her er nogle af dem:

Flere kilder til afkast sikrer at din opsparing vokserogså i de magre år.

Lave omkostninger betyder at en større del af
din indbetaling går til det, det handler om; nemlig
opsparing.

Vælg mellem forskellige pensionsformer, der passer
til din risikoprofil og din alder, så du får bedst muligt
afkast.

Billige og fleksible forsikringer giver økonomisk
sikkerhed, hvis du bliver syg eller dør før
pensionsalderen, og du betaler kun for det, du har brug
for.

Du får den bedste rådgivning
Når du er syg
Når du har LandmandsPension, kan du få gratis
og anonym rådgivning, hvis du bliver syg og mister
erhvervsevne - f.eks. om dagpengeregler, fleksjob
og førtidspension. Det gælder også for din samlever
eller dine ansatte, hvis de har valgt at oprette
LandmandsPension.

- og når du er rask
Som medlem kan du få gratis og uforpligtende
rådgivning hos Tryg Landbrug. Rådgiveren kan hjælpe
dig med at sammensætte din løsning, og har du
opsparinger og forsikringer andre steder, kan de hjælpe
med at sammenligne og vurdere dine muligheder.
Læs mere på: landmandspension.dk
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Pensionstyper
LandmandsPension er som udgangspunkt Vækstpension,
men du kan vælge mellem flere typer pensionsopsparinger.
• Vækstpension. Investeringen af din opsparing
tilpasses din risikoprofil og din alder, så du får
bedst muligt afkast.
• Linkpension. Her kan du selv være med til at
bestemme, hvordan din opsparing investeres.
• Højrentepension. Høj gennemsnitsrente,
hvor udsving i afkast udlignes og sikrer stabil
tilvækst.
• Alderspension. Kaldes også aldersopsparing.
Kan udbetales på én gang og modregnes ikke
i offentlige tilskud.

3 kilder til afkast
• Markedsafkast. Klassiske investeringer
i værdipapirer.
• Din Kapital. 5% af din opsparing kan investeres
i en særlig pulje med et garanteret afkast.
• Foreningen Norliv. Udbetaler bonus
til medlemmerne hvert år.

Overblik over dine muligheder
I skemaet kan du se hvilke dækninger du får på de forskellige forsikringer. Kun forsikringen ved tab af erhvervsevne er
obligatorisk – de øvrige er valgfri. Der kan være mange penge at spare, så tal med din rådgiver hos Tryg om mulighederne.
Tab af erhvervsevne

Livsforsikring

Kritisk Sygdom

Børnepension

Den obligatoriske
basisdækning

50% af lønnen*

Ingen

Ingen

Ingen

Den valgfrie dækning

Op til total 80% af lønnen*

Op til 800% af lønnen*

Mindst 50.000 kr. og højst
650.000 kr.**

Op til 25% af lønnen*

Hvornår har jeg brug for
den?

Hvis du får nedsat din
erhvervs- evne med 50%
eller mere

Hvis du dør, før du når
pensionsalderen

Hvis du bliver syg af f.eks.
kræft, blodprop, hjerneblødning, sklerose oa.

Hvis du dør, inden dine
børn bliver voksne, og kan
forsørge sig selv

Hvad er formålet?

At opretholde en indtægt,
mens du er uarbejdsdygtig

At sikre dine efterladte
økonomisk, hvis du dør

At få råd til det, du har
mest brug for eller lyst til,
hvis du bliver alvorligt syg

At sikre dine børn økonomisk, hvis du dør

Hvad dækker den?

Du får en løbende udbetaling hvis du i mindst 3 mdr.
får nedsat erhvervsevne

Dine efterladte får
udbetalt et kontantbeløb,
hvis du dør

Du får et kontant skattefrit beløb udbetalt, hvis du
får en kritisk sygdom

Dine børn får udbetalt et
månedligt beløb frem til
de fylder 24 år, hvis du dør

Hvem får gavn af
udbetalingen?

Det gør du

Det gør dine efterladte

Det gør du

Det gør dine børn

* Det beløb, du fastsætter som din årsløn
** Beløbsgrænsen reguleres årligt.
Priserne gælder fra 2018
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Ring 76 33 98 00
- eller læs mere på
landmandspension.dk

Tryg Landbrugscenter i Viborg:
Ring 76 33 98 00
Skriv til land@tryg.dk
LandmandsPension forudsætter aktivt medlemskab
af en Landboforening/Familielandbrugsforening og
Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T +45 3339 4000
F +45 3339 4141

E info@lf.dk
W www.lf.dk

Grafisk produktion: Prikken Design & Produktion A/S 04-2018

Landbrug og Fødevarer samarbejder med
Nordea Liv & Pension og Tryg om at tilbyde
LandmandsPension.
Derfor skal du kontakte Tryg Landbrugscenter
for at få personlig rådgivning.

