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I pensionskassen har vi forskel-

		TAG
TEMPERATUREN

lige personlige oplysninger om

Som læge har du en berettiget forventning om, at vi sørger godt for dine

dig, som vi bruger til at admi-

penge. Alligevel kan det være en god idé at gå tallene igennem af og til.

nistrere dit medlemskab. Det

Der er næsten altid noget, der kan blive lidt bedre på pensions- eller bank-

samme gælder, hvis du er kunde

fronten – og det gælder ikke kun i forbindelse med større økonomiske om-

i banken.

væltninger som huskøb, skilsmisse eller salg af praksis.

Loven bestemmer, hvad vi må
bruge oplysningerne til. Fx må vi

Har du brug for rådgivning om din pension eller økonomi, så book en per-

som udgangspunkt ikke oplyse

sonlig rådgivning med en medlemskonsulent eller bankkonsulent. Du kan

andre om din økonomi, medmin-

også deltage i et af de kurser, vi holder for forskellige lægegrupper – eller

dre du selv giver lov. Er du kunde

også skræddersyr vi et kursus, hvis I går flere sammen.

i Lægernes Pensionsbank,
har du givet banken lov til at
videregive oplysninger om dine
pensionskonti og -depoter til

Du kan læse mere på lpk.dk – og her kan du også booke møde eller kursus.
Eller du kan ringe til os på 33 12 21 41.

pensionskassen, så vi kan give
dig en samlet pensionsrådgivning. Hvis vi skal kunne give dig
en udvidet pensionsrådgivning,
der omfatter dit fulde kundeforhold i Lægernes Pensionsbank,
skal vi bruge et særligt samtykke fra dig. Du kan give os dit
samtykke på lpk.dk.
Banken og pensionskassen
må gerne udveksle sædvanlige
oplysninger uden dit samtykke,

HVAD KASTER
DET AF SIG?
I Lægernes Pensionskasse har vi gode erfaringer med vores investeringsstrategi. De seneste 15 år har den givet et årligt afkast, der er 1,6 pct.point

hvis det sker til administrative

højere end udviklingen på finansmarkederne (kaldet benchmark) målt på de

formål. Du kan få oplyst, hvad

børsnoterede aktiver. De positive takter er fortsat i 2015, hvor afkastet i før-

vi har registreret om dig, og få

ste halvår blev på 7,1 pct. – det er 1,4 pct.point bedre end markedet.

forkerte oplysninger rettet eller
slettet.

8%
Hvis du ikke ønsker at modtage
markedsføringsmateriale fra

7%

pensionskassen og banken,

6%

kan du kontakte os og bede om

5%

at blive fri. Du vil dog fortsat få
tilsendt medlemsbladet ”Lægernes Pensionsnyt”.

4%
3%
2%

Læs mere i pjecen ”Behand
ling af personoplysninger”,
som du kan finde på lpk.dk.

1%
0%
Seneste 15 år
Lægernes Pensionskasse
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1. halvår 2015
Markedet

"Denne bank
er uinteressant
for de fleste"
Lægernes Pensionsbank er en fuldservicebank
for dig som læge og din familie. Du kan få de
samme produkter som i andre banker – forskellen ligger i rådgivningen og i de lave priser, som
er ens for gamle og nye kunder.
Det er kun læger, der kan låne penge i banken,
mens enkelte andre faggrupper (jurister, økono-

Lægernes
egen bank
er bedst i test

mer, ingeniører og tandlæger) kan benytte banken til indlån og investering.
Sidste år valgte 1.100 læger at skifte til
Lægernes Pensionsbank. Næsten halvdelen af
pensionskassens medlemmer er nu kunder i
banken, der er den 22. største blandt landets
80 banker.

Bladet Forbrugerrådet Tænk Penge har kåret
Lægernes Pensionsbank som ”Bedst i test”.

Forbrugerrådet Tænk har for

Kunderne i testens dyreste

nylig testet vilkår og priser i de

bank kan spare næsten 30.000

danske banker. Konklusionen er

kroner om året ved at skifte til

klar: Lægernes Pensionsbank

Lægernes Pensionsbank.

vinder.
Ifølge Forbrugerrådet Tænk er
”Den bank, der kommer bedst

det en god idé at tjekke priserne,

igennem testen, er Lægernes

også selv om man har været

Pensionsbank, som er for-

kunde i mange år. For selv tro-

beholdt netop læger. Det gør

faste kunder opnår ikke altid de

desværre netop denne bank

bedste priser, lyder meldingen.

uinteressant for de fleste,” skriver bladet Forbrugerrådet Tænk

Du kan læse mere om testen i

Penge, der har regnet sig frem

Forbrugerrådet Tænk Penge fra

til, at en typisk kunde sparer

august 2015, som du finder på

omkring 8.000-12.000 kro-

lpk.dk.

ner om året ved at skifte bank.
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Side 3

Alternative
investeringer
på fremmarch
Med over 110 mia. kroner på lægernes

Lægernes Pensionskasse gik ind i alter-

pensionsdepoter og i forvaltning for

native investeringer for et par år siden,

samarbejdspartnere er Lægernes Pen-

og det har i dag ført til ejerskab af noget

sionskasse for alvor på udkig efter gode

så forskelligt som vindmøller, biomas-

alternativer til de traditionelle obliga-

seanlæg - og lagerejendomme:

tioner og aktier. Hvis pensionskassens
afkast også i de kommende år skal

– I maj købte vi sammen med PFA og

ligge i toppen af branchemålingerne,

pensionskasserne JØP og DIP den stør-

er det nødvendigt at blande den store

ste portefølje af lager- og logistikejen-

formue op med andre typer af investe-

domme i Norden. Den type investerin-

ringer, som supplement til obligationer

ger giver stabile lejeindtægter over lang

og aktier. Og her kommer det især til at

tid samt forudsigelige omkostninger, så

handle mere og mere om alternative

det passer rigtig godt til en pensions-

investeringer.

kasse, siger Jan Willard. Porteføljen
tæller 650.000 kvadratmeter fordelt

Begrebet "alternative investeringer"

på 28 velbeliggende ejendomme i

dækker i store træk over alle de former

Sverige, Finland og Danmark.

for investeringer, der ikke er børsnoterede, forklarer Jan Willard, chef for

Den nordiske ejendomsportefølje har

alternative investeringer.

med andre ord nogle af de samme
afkaststabile egenskaber, som obliga-

– Alternative investeringer binder ty-

tioner. Det gør sig også gældende for

pisk pengene i en årrække. Risikoen er

andre alternative investeringer inden

lidt højere end på traditionelle obliga-

for blandt andet biomasse og vind, hvor

tioner. Til gengæld forventes afkastet

man som regel investerer sammen

at blive forholdsvis stabilt og markant

med andre:

bedre, siger Jan Willard.
– Lægernes Pensionskasse vil kun undtagelsesvist gå solo med alternative
investeringer. Det handler i stedet om
at indgå i samarbejds-, partnerskabsog OPP-aftaler sammen med andre
institutionelle investorer ved større projekter, siger Jan Willard.

Jan Willard, chef for alternative
investeringer.
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Den 1. august
tiltrådte Chresten
Dengsøe, 54, som
ny adm. direktør
for lægernes
pensionskasse og
bank. Hvad vil
han, og hvordan
ser han opgaven?

”ALT, VI
FORETAGER
OS, SKAL
HANDLE OM
LÆGERNE
OG DERES
PENGE”
Hvorfor sagde du ja til jobbet?

styrke. Når det er sagt, har vi leveret

Hvad bliver dine vigtigste opgaver

Jeg havde haft 12 år i ATP med gode

gode resultater. Vi har høje afkast, lave

det første år?

kollegaer. Alligevel blev jeg fristet af at

omkostninger og stor tilfredshed blandt

At sikre mig, at forretningen kører godt

arbejde i en anden organisation med nye

medlemmer og kunder. Kombinationen

og sikkert videre. Og så skal jeg bruge

udfordringer. Efter mange år samme

med pensionskasse, bank og investe-

en del tid på at tale med lægerne, vores

sted, meldte der sig en lyst til at prøve

ringsforeninger giver samtidig nogle

samarbejdspartnere og mine nye med-

mine ideer om ledelse og drift af i nye

fordele, som andre ikke har. Det er et

arbejdere. Det har jeg altid brugt tid på,

omgivelser, og opgaven som leder af

stærkt fundament at bygge videre på.

fordi alle parter har godt af at vide, hvad
der foregår i butikken. Og som direktør

lægernes pensionskasse og bank vir…og hvad er de største udfordringer?

er det vigtigt at gå hen til rådgiverne og

Det bliver nok vilkårene på finansmarke-

lytte med, når kunderne ringer ind. Det

Hvad er din vision for lægernes

derne de kommende år. Gode afkast er

er jo dem, det handler om.

pensionskasse og bank?

vigtigt, men vi må ikke være bange for

At vi dækker de behov og ønsker, som

knubs på den front. Når vi vil tjene penge

lægerne har. Alt, vi foretager os, skal

på den lange bane, må vi tage nogle kal-

handle om lægerne og deres penge.

kulerede risici. Det har pensionskassen

Pension skal jo ses i sammenhæng med

blandt andet gjort ved at gå ind i alter-

resten af ens økonomi. I dag er halvdelen

native investeringer. Det vil vi se mere

af lægerne kunder i banken, der har alle

af, og her er det klogt, at vi samarbejder

de produkter en læge typisk har brug

med andre. Og så må vi ikke lade os

for. Jeg er sikker på, at mange af de læ-

friste til at øge omkostningerne unødigt,

ger, som ikke er kunder, også ville have

ved for eksempel at tilbyde meget spe-

glæde af banken.

cialiseret rådgivning, som kun få har

kede oplagt i forhold til mine erfaringer.

glæde af – det er for dyrt, og det er andre
Hvad er pensionskassens og

bedre til.

Chresten
Dengsøe
• uddannet aktuar og MBA
• kommer fra ATP, hvor han var
matematisk direktør og Chief
Risk Officer
• tidligere ansat i Codan Forsikring, Nordea og Finanstilsynet
• g ift med Merete og har to
voksne sønner
• f ødt i Sønderborg og bor nu i
Farum.

bankens største styrke?

Det er lægerne, der er vores største

LÆGERNES PENSIONsnyt
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Banken skal
være der, når
du har brug
for den
Charlotte Voglhofer har meget andet
at bruge tiden til end spekulationer om,
hvordan hun skal pleje sin opsparing.
Det forventer hun, at banken holder øje
med for hende. En dag ringede telefonen.

Det blev en flyvende start for Charlotte
Voglhofer, da hun i 2007 sammen med
en kollega overtog en praksis i Køge.
Antallet af nye patienter steg hurtigt, og
da en anden af kommunens praktiserende læger blev syg, blev tilstrømningen af patienter næsten for meget af det
gode.
I dag, otte år senere, har tingene fundet
et mere naturligt leje, der levner tid til
privatlivet hjemme i huset i Greve med
manden Claus, der er ingeniør, og parrets tre piger, Josefine på 12, Rosa på
Charlotte Voglhofer: Det skal være nemt og overskueligt, jeg har ikke
brug for kreative bankløsninger.

Side 6
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15 og Mathilde på 17.

Køkkensamling i privaten i Greve hos Charlotte og Claus, og deres tre piger, Josefine, Rosa og Mathilde.

Det skal være nemt

Banken ringede

Nemt og bekvemt

Charlotte Voglhofer kom ind i pensions-

En dag i juni ringede banken med et for-

I det hele taget er Charlotte Voglhofer

kassen i 2000, og i 2007 skiftede hun

slag. Charlotte Voglhofer havde i nogen

meget tilfreds med niveauet af den kon-

og resten af familien til Lægernes Pen

tid haft et større beløb stående på en al-

takt, hun har med banken. Der er ingen

sionsbank. Dels fordi den gamle bank blev

mindelig konto. ”Hvis du ikke skal bruge

grund til at løbe hinanden på dørene.

opkøbt af en større koncern, men også

penge i morgen, var det måske en idé at

fordi hun var træt af jævnligt at blive kon-

investere dem?”, lød rådet. ”Du skal bare

– Det er jo nemt og bekvemt at klare det

takt af rådgivere med alskens mere eller

give os en idé om, hvor risikovillig du er,

hele over net og telefon, og det er rigeligt

mindre kreative forslag til, hvordan hun

så ordner vi resten”.

for mig. Jeg har ikke behov for at mødes
face-to-face. Jeg har bare behov for, at

kunne optimere sin økonomi.
– Det lød jo meget fornuftigt, så jeg gik

banken er hurtig til at reagere, når jeg

– Jeg har ikke brug for kreative løsninger

på nettet og svarede på nogle spørgsmål

har brug for dem. Og selvfølgelig var

omkring min økonomi. Det skal være

om, hvor længe jeg kunne undvære pen-

det rigtigt set at få lidt bedre rente på

nemt og overskueligt. Banken skal kun

gene og hvor risikovillig, jeg er. Derfra

de penge, jeg bare havde stående. Gode

kontakte mig, hvis de har et forslag, som

ordnede banken resten, fortæller Char-

idéer er altid velkomne, smiler hun.

giver værdi for mig, uden at jeg skal gøre

lotte Voglhofer.

en hel masse selv.
LÆGERNES PENSIONsnyt
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STIGENDE
INTERESSE FOR
PORTEFØLJEPLEJE
Carsten Larsen,
investeringskonsulent.

Flere og flere af
bankens kunder
ønsker egne penge
investeret efter
samme opskrift,
som pensions
kassen bruger.

Pensionskassen er god til at få læger-

bankprodukter, der kopierer pensions-

nes pensionspenge til at yngle, og den

kassens investeringsproces.

opskrift er der flere og flere af bankens
kunder, der efterspørger. For hvis man

Vi blander for kunderne

som privatperson investerer sine penge

– Som porteføljeplejekunde i banken får

på samme måde som pensionskassen,

du samme ”kur”, som pensionskassen

burde man vel kunne få samme gode

ordinerer sig selv. Tidligere tilbød vi for-

resultat?

skellige bland-selv-produkter, hvor folk
skulle vælge, hvad de ville investere i.

– Det er præcis, hvad bankens koncept

Men det var ikke holdbart – for når det

”Porteføljepleje” går ud på, forklarer inve-

kommer til stykket, har de færreste lyst

steringskonsulent Carsten Larsen.

til selv at rode med investeringerne. De
vil hellere overlade beslutningerne til

Porteføljepleje for bankkunder blev in-

eksperter – og dem har vi jo i pensions-

troduceret i 2010 efter et stigende antal

kassens investeringsafdeling, der ikke

henvendelser fra kunder, der havde læst

laver andet end at finde og pleje gode in-

om de gode afkast og lave omkostninger

vesteringer, forklarer Carsten Larsen.

i pensionskassen, og derfor efterlyste

Sådan gør du
Allerførst laver du selv din investeringsprofil i netbanken. Den giver
blandt andet et billede af, hvordan du har det med risiko ved investeringer. Derefter finder vi i fællesskab ud af hvilken investeringsstrategi, der
passer dig bedst. Det klarer vi enten over telefonen eller ved at sætte os
sammen.
Du får dit eget depot, kan følge med i alle køb og salg i netbanken, og du
får jævnlige afkastrapporter.
Læs mere om Porteføljepleje på lpk.dk. Du kan også ringe til en af
vores rådgivere på 33 12 21 41 og finde ud af, om Porteføljepleje er
interessant for dig.
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risiko
profil
risiko
profil

risiko
profil

risiko
profil

risiko
profil

DELEGERET PÅ NÆSTE
GENERALFORSAMLING?
Bankens porteføljepleje ”skygger” pensionskassens formueforvaltning. Hvis
pensionskassen vurderer, at det er tid

Vil du deltage som delegeret på pensionskassens generalforsam
ling i april 2016, er det nu, du skal meddele dit kandidatur.

til at købe flere aktier, skruer banken
også op for kundernes aktieandel –

Generalforsamlingen er pensionskassens øver-

naturligvis inden for de rammer og den

ste myndighed. Der kan deltage op til 125 de-

risiko, den enkelte kunde har valgt.

legerede, som vælges blandt pensionskassens
medlemmer. Alle, der er medlem af pensionskas-

Gratis rådgivning

sen ved årets udgang, kan vælges som delegeret.

Bankens porteføljepleje er billig sammenlignet med andre banker. Det har

Som medlem af pensionskassen har du ret til at

flere årsager.

møde op og tage ordet på generalforsamlingen.
Det er dog kun de delegerede, der kan stille for-

For det første udbetaler pensions-

slag og stemme.

kassens investeringsforening – som
pengene bliver investeret i – hverken

Valg af kandidater

formidlingsprovision eller beholdnings-

Kandidater opstilles på kandidatlister med én

provision til banken. De gebyrer slipper

eller flere kandidater. Listen skal være underskre-

kunderne altså for at betale.

vet af mindst 25 stillere. Man kan kun være stiller for én kandidatliste.

For det andet er det en stor fordel, at
bankens kunder har mulighed for at in-

Som kandidat må du kun opstille på én kandi-

vestere i samme investeringsforening,

datliste, og du kan godt være stiller for dig selv.

som Lægernes Pensionskasse bruger,

Hvis I er flere kandidater på én liste, skal det klart

forklarer Carsten Larsen.

fremgå, om I er opstillet sideordnet eller prioriteret. Der holdes kun valg, hvis der er opstillet mere

– Pensionskassens mange milliarder

end 125 kandidater.

gør det muligt at holde omkostningerne på et lavt niveau, og det får

Kandidatlisten er en formular, som du kan hente

kunderne gavn af, når de investerer

på hjemmesiden. Her kan du også læse mere om

i samme investeringsforening, som

procedurer, formkrav, opstillingsformer, tidsfri-

pensionskassen.

ster mv.

Valgfakta
•	Kandidatlister skal
indeholde følgende
for både kandidater
og stillere:
		 – navn
		 – privatadresse
		 – cpr-nr.
		 – ansættelsessted
		 – evt. tilhørsforhold,
fx YL, FAS, PLO
eller FADL
•	Pensionskassen skal
modtage listerne senest 8. januar 2016
•	Kandidaters præsentationer modtages
fra 1. november
2015 til 8. januar
2016 og offentliggøres løbende på lpk.dk
•	Delegerede vælges
med virkning fra 15.
februar i valgåret
•	Næste ordinære
generalforsamling
afholdes fredag
den 15. april 2016 i
Kolding.

Delegerede vælges for et år ad gangen, og hver
kandidat eller kandidatliste kan op til valget præsentere sig på lpk.dk.
LÆGERNES PENSIONsnyt
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NY T PRODUKT:

LIVSVARIG livrente
MED UDBETALINGSGARANTI
Nu kan du få en livsvarig pension med udbetaling til
dine efterladte, hvis du ikke selv får gavn af opsparingen.

Vi lever længere end nogensinde før, og

der på ét væsentligt punkt adskiller sig

det skal din pension være gearet til. Din

fra mange andre livrenteprodukter: Hvis

pensionsordning her i pensionskassen

du dør, inden pensionsudbetalingen er

sikrer dig et månedligt pensionsbeløb,

begyndt eller inden for de første 20 år

så længe du lever. Men er beløbet stort

efter, at pensionsudbetalingen er star-

nok til dit behov?

tet, bliver opsparingen udbetalt til dine
efterladte. Det er altså en livrente med

Måske har du overvejet at spare ekstra

udbetalingsgaranti – og her kan du læse

op til livsvarig pension, og nu har du mu-

mere om det nye produkt.

lighed for at lave en tillægsopsparing,

renten på din
livrente

penge til dine
efterladte

Forrentningen af livrenten
afhænger af, hvor godt det går
med pensionskassens investe
ringer. I 2015 får du en konto
rente på 2,25 pct. før pensions
afkastskat.

Vores nye livsvarige livrente har
en indbygget garanti, så din ægte
fælle eller samlever får gavn af din
opsparing, hvis du dør først. Dør du
så tidligt, at du ikke selv får glæde
af livrenten, udbetaler vi værdien af
opsparingen til din ægtefælle eller til
din samlever. Dør du inden for de før
ste 20 udbetalingsår, får din ægte
fælle eller samlever udbetalt pen
sionens restværdi over to år. Hvis
du ikke efterlader dig ægtefælle eller
samlever, bliver pengene udbetalt
som et engangsbeløb til nærmeste
pårørende.

Sådan gør du
I Min pension på lpk.dk kan
du se, hvad det vil betyde for
dig, hvis du sparer ekstra op
på en livrente. Her har du også
mulighed for at indbetale til
livrenten. Vi opretter livrenten,
når vi har modtaget betalingen
fra dig.

privat indbetaler
Som privatperson kan du i 2015 indbetale
47.600 kroner og få fuldt fradrag med det
samme. Du kan også indbetale mere og for
dele fradragene over 10 år.

Side 10

når pengene
skal ud
Du betaler almindelig indkomstskat af
de løbende udbetalinger fra livrenten,
men ikke arbejdsmarkedsbidrag. Du kan
tidligst få pengene udbetalt 5-7 år før din
folkepensionsalder (som afhænger af,
hvornår du er født). Du kan også udsætte
udbetalingen, så bliver det månedlige
beløb større. Eller du kan få mindre i
starten og mere senere, hvis du fx får
ratepension de første 10 år som pensio
nist. Udbetalingsrækkefølgen har stor
betydning for, hvor meget du får i hånden
efter skat. Spørg os om råd.

 tadig fuldt fradrag for
s
selvstændige
Er du selvstændig, har du før kunnet indbetale op til 30 pct. af din virk
somheds overskud på en ratepension og få fuldt fradrag. Det kan du ikke
længere. Du kan dog stadig få fuldt fradrag, hvis du indbetaler pengene
på en livsvarig livrente. Sælger du din praksis, kan du med fuldt fradrag
indskyde op til 2.590.700 kroner (2015) af din skattepligtige fortjeneste.
Der er også andre muligheder, hvis du fx er fyldt 55 år og driver praksis
sammen med andre. Tal med os om mulighederne.

LÆGERNES PENSIONsnyt september 2015

to familier
Hvert år holder
pensionskassens
medlemskonsulenter
flere hundrede møder
med medlemmerne.
Pensionsnyt dykkede
ned i to konkrete sa
ger (anonymiserede).

Case 1:
Parret Arne, 61, og Jette, 62, driver fælles praksis i en mindre by i provinsen. De har pt. udsigt
til en livsvarig alderspension fra Lægernes
Pensionskasse på hhv. 300.000 og 320.000
kroner, når de efter planen går på pension som
65 og 66-årig. Dertil kommer folkepensionen
og atp, så de ender på 375.000 og 395.000
kroner i livsvarige ydelser.

De ønsker en højere fast indkomst som pensionister. De er ikke tiltalt af at købe en ejendom
eller lejlighed for overskuddet i deres virksomhedsordning, som nogle af vennerne har gjort.
Det giver blot regnskabsbøvl og ekstra arbejde i
stedet for et afslappende otium, føler de.

Medlemskonsulenten:
Arne og Jette får mest ud af det i forhold til skatten ved at hæve den løbende pensions
udbetaling med hhv. 85.000 og 65.000 kroner, indtil de når topskattegrænsen på
460.000 kroner.

Arne og Jette

I de sidste to år som aktive læger, har de begge mulighed for at indskyde op til 30 pct.
af praksissens overskud. Med et overskud på 1,1 mio. kroner i hver deres praksis, kan
de altså hver især indbetale 330.000 kroner på en livrente de sidste to erhvervsaktive
år. De er ellers ikke meget for ekstra livrente, som nogen kalder ”et væddemål med pen
sionskassen om, hvor gammel man bliver”. Men efter at have fået forklaret om den nye
livrente, der garanterer udbetaling til de efterladte, bliver det løsningen.

Case 2:
Barbara, 51, er læge fra Polen. Hun kom til
Danmark som 40-årig og kan se, at hendes
pension er væsentligt lavere end hendes kollegers. Hun kan alt i alt forvente at få 250.000
kroner i årlig, livsvarig pension, inklusive atp og
folkepensionen (som reduceres, da hun ikke har
boet længe nok i Danmark).

Hun bor til leje sammen med sin familie og vil
formodentligt blive ved med det. Derfor er det
vigtigt at sikre en livslang udbetaling til enten
hende selv eller manden, og derfor ønsker hun
at skrue op for indbetalingerne.

Medlemskonsulenten:

Barbara

Løsningen blev, at hun selv indbetaler det maksimale årlige beløb til ratepension, dvs.
51.700 kroner. Derudover foreslog vi hende at få arbejdsgiveren, sygehuset, til at bruge
5.000 kroner af hendes løn på at forhøje den pensionsindbetaling, sygehusets lønkontor i
forvejen betaler ind til hendes almindelige ordning i Lægernes Pensionskasse hver måned.
Det forslag var hun noget overrasket over. Hun havde nemlig hørt, at det kunne give bøvl
med skattefradraget, hvis man skruer for meget op eller ned for indbetalingerne. Men så
længe der er tale om en livrenteordning, hvor arbejdsgiveren indbetaler, er der fuldt fradrag
for alle pengene – og hun bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte hun vil indbetale.
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4 Ud Af 5
brUGer
eboks

vi hAr
GJort det
let tere
for diG

Når vi sender post til dig, bliver den leveret i din digitale postkasse i Min pension.

Skal der være flere penge

4 ud af 5 medlemmer vælger også at få posten vist i e-boks.

til dine efterladte eller
mere til din pension? Nu

Alt det vigtige på ét sted

har vi gjort det lettere at

du kan læse posten fra din computer, tablet eller mobiltelefon. du får en e-mail, når

skrue op og ned for din

der er ny post til dig. det er gratis at bruge, og du kan have al din post liggende, lige så

dækning, så den passer

længe du vil.

præcis til dig og din familie.

Hvis du vil have posten vist i din e-boks, skal du logge på e-boks med Nemid og vælge,
at du vil modtage post fra os. du finder os under kategorien pension eller ved at bruge

i langt de fleste tilfælde

søgefeltet. kort efter kan du se din post fra os i e-boks.

slipper du nu for at oplyse
om dit helbred – og du kan
skifte ordning, helt indtil
du fylder 65 år eller går

fYlder Alkohol
for meGet?

på pension.
læs mere om dine
muligheder på lpk.dk.

lægernes pensionskasse tilbyder tilskud til afvænning for alkoholmisbrug. Ring til os på 33 47 82 87, så behandler vi din anmodning hurtigt og fortroligt. Vi skal bruge en lægeerklæring, og
vores lægekonsulent skal vurdere, at behandling kan forhindre
dig i at blive invalid eller hjælpe dig ud af invaliditet.
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