
Indtægtssikring

Med indtægtssikring kan dine 
medarbejdere opretholde deres 
indtægt ved tab af erhvervsevne. 
Det gælder uanset praksis i 
kommunerne og diverse 
modregningsregler – og ordningen 
tager også højde for de 
uhensigtsmæssigheder, som 
førtidspensionsreformen har 
medført.

Effektiv service og hurtig 
udbetaling

Får dine medarbejdere hjælp, når de har 
brug for det?
I Sampension har vi ambitiøse servicemål 
for alle kontakter til kunderne. Og vi lever 
op til dem.

• 100 % af sagerne om løbende 
udbetaling og alderspensionering blev 
løst indenfor 2 dage

• Hjælp ved kritisk sygdom inden for 3 
arbejdsdage

• 95 % af sager om tab af erhvervsevne 
blev løst til tiden

Skal dine medarbejdere også være med i 
Danmarks bedste pensionsordning?

360° rådgivning 

Overblik over økonomi og pension giver tryghed i hverdagen. 
Derfor inkluderer vi 360 graders rådgivning, så dine 
medarbejdere altid ved, hvor de står – også på langt sigt. 
Med vores app får man nemt et præcist  økonomisk overblik. 

Sampension er Danmarks tredje største pensionsselskab og en virksomhed i vækst. 

Vi byder løbende velkommen til flere virksomheder, og nedenfor kan du læse mere 
om de produkter, der har været afgørende for de kunder, der har valgt os som 
pensionsselskab i 2020.



Nysgerrig? Kontakt os!

Kontakt os og hør om muligheden 
for at få en attraktiv firmapension.

Telefon: 77 33 14 88
E-mail: lpj@sampension.dk

Lars Pentti Jensen
Markedsudviklingschef

Vi er til stede, der hvor 
medarbejderne færdes

App
Pensionsoverblik, signering, rådgivning 
mm.

Personlig rådgivning
På arbejdspladsen

Telefon- og skærmrådgivning 
Mandag – torsdag  08.30 – 21.00
Fredag 08.30 – 16.00

Hjemmeside og selvbetjening
24/7/365

Informationsmøde og webinar
Efter aftale

Chat på hjemmeside
Hurtig afklaring

Vi investerer ansvarligt 

I Sampension er alle vores investeringer ansvarlige. Vi tilbyder én løsning, som tager højde 
for alt fra skatteunddragelse, menneske- og arbejdstagerrettigheder og meget mere –
uden at det går ud over klimaambitionerne. Det sikrer, at vores investeringer rent faktisk 
gør en forskel og samtidig giver et godt afkast med branchens laveste omkostninger. 

Klimamål

Sampensions aktier støtter allerede i dag og helt frem til 2032 op om målene i 
klimaaftalen, COP21. Vi har besluttet, at aktiernes klimaaftryk:

• Skal falde hvert år
• Skal ligge under verdensindekset

Fokus på strategisk sundhed

Med en sundhedsforsikring støtter vi op 
om medarbejdernes sundhed. Vi har 
forebyggende indsatser, der afhjælper 
langt sygefravær og rådgiver om forløb 
ved udredning, behandling og 
genoptræning.
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