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Når du skal sikre dig selv 
og din familie

Pensionsopsparing
På din opsparing får du frit valg. Du kan vælge 
en opsparing i Alm. Brand Liv og Pension, 
hvor du opnår en forrentning, baseret på et 
investe ringsfællesskab, og hvor du er sikret
en garanteret minimumsudbetaling. Eller 
du kan vælge at placere din opsparing i et 
investerings produkt, hvor der er mulighed for 
højere afkast end i Alm. Brand Liv og Pension, 
og hvor du selv bestemmer sammensætnin
gen af investeringen, men uden en garanteret 
minimumsudbetaling. Valget er dit.

Sundhedsforsikring
Det kan have alvorlige personlige, økonomi
ske og sociale konsekvenser, hvis du eller 
dine medarbejdere er sygemeldt længe eller 
skal vente på behandling. Her er nogle af de 
fordele, der er ved en Alm. Brand Sundheds
forsikring:

Du og dine medarbejdere er sikret undersø
gelse og aftalt behandling inden for to uger 
med vores sundhedsforsikring.

Bliv behandlet på privatklinik eller privat
hospital efter eget valg i Danmark.

Kan du ikke få den nødvendige behandling i 
Danmark, sikrer vores sundhedsforsikring dig 
behandling i udlandet.

Du får mulighed for at modtage psykologisk 
rådgivning.

Få dækket regningen til kiropraktor, fysio
terapi, sygepleje i hjemmet og diætist.

Hvad kræver pensionen?
Du skal være medlem af Bæredygtigt Land
brug eller medarbejdende ægtefælle. Desuden 
skal du som minimum indsætte 1.250 kr. om 
måneden til opsparing eller forsikringsdæk
ning samt eventuelt præmien til Sundheds
forsikring. Vælger du forsikringsdækninger og/
eller gruppeliv kræver det desuden, at du kan 
afgive tilfredsstillende helbredsoplysning.

Sådan sammensætter du din pension 

Alm. Brand Sundhedsforsikring Gruppeliv

Pensionsopsparing i Alm. Brand Liv og Pension eller opsparing i Sydbank

Det handler om dig, din alderdom og din families sikkerhed. Med en pension for 
medlemmer af Bæredygtigt Landbrug i Alm. Brand kan du sikre dine efterladte 
en udbetaling, hvis du dør eller hvis du mister din erhvervsevne, og sikre dig en 
økonomisk god alderdom gennem en pensionsopsparing. Skulle du blive syg 
undervejs, sikrer du dig en hurtig behandling med en sundhedsforsikring.

Gruppeliv
Gruppelivsforsikringen sikrer dig og dine pårørende økonomisk, hvis du dør eller får en kritisk 
sygdom. Forsikring ved visse kritiske sygdomme er bl.a. nogle former for kræft, blodprop i 
hjertet, bypassoperation, hjerneblødning, dissemineret sklerose, muskelsvind, HIVinfektion 
som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte. Du kan se en samlet liste over de 
sygdomme, som er dækket i forsikringsbetingelserne.



Omkostninger i Alm. Brand Liv og Pension 
For Alm. Brands administration af pensionsordningen beregnes et omkostningsbidrag ud fra 
den årlige indbetaling, et månedligt gebyr på 73 kr. i måneder med opkrævning. 
Ved obligatorisk ordning er det månedlige gebyr 49 kr. og gebyret for opkrævning bortfalder. 

Omkostningsbidraget fastsættes ud fra følgende: 

Omkostninger ved præmieindbetaling
0 - 100.000 kr.	 2,0 % 
100.000 kr. og derover	 1,0 % 
(Omfatter kun præmien til pensionsopsparingen)

Omkostninger ved indskud
0 - 100.000 kr.	 2,0 % 
100.000 kr. og derover	 1,5 % 
(Omfatter kun indskud på pensionsopsparingen)

Omkostninger i Sydbank - OpsparingPlus

Af depotværdier Gebyr
0 – 300 000           	 1,0 %  inkl. moms
300.001 – 500.000           	 0,5 %   inkl. moms
500.001 kr. og derover     	 0,00 %

Netbank kurtage:
0,1	%	i	obligations-	og	aktieafdelinger	min.	29	kr.	i	afdelinger	under	Sydbanks	
investeringsforeninger.

Produkt Udbetaling** Beløb Pris pr. md.

Dødsfaldsdækning Engangsbeløb 545.888 kr. 141 kr.

Dødsfaldsdækning Engangsbeløb 3.275.331 kr. 846 kr.

Kritisk sygdom*  Engangsbeløb 148.680 kr. 66 kr.

Kritisk sygdom*  Engangsbeløb 545.888 kr. 242 kr.

Invalidesum Engangsbeløb 148.680 kr. 70 kr.

Dækning ved nedsat erhvervsevne
Du kan vælge at supplere din pension for medlemmer af Bæredygtigt Landbrug med en 
forsikring, der kan sikre din levestandard, hvis du mister din erhvervsevne.

Produkter Udbetaling Udbetaling Pris pr. md. Udløber ved

Dækning  
ved nedsat
erhvervsevne 

Årligt beløb Op	til	80	%	af	 
gagen	–	dog	maks
500.000 kr. for 
personer under 
40 år
600.00 kr. for 
personer på 40 år 
eller ældre

Individuelt* Pensionering

* Hvis den årlige dækning ved nedsat erhvervsevne overstiger 100.000 kr., 
skal der som minimum indbetales det samme til opsparing som forsikringen koster.



Generelt
Alle beløbsgrænser, dækninger, priser og satser er de på nuværende tidspunkt 
gældende 2021 og kan til enhver tid ændres efter regler, anmeldt til Finanstilsynet. 
 
Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om dine muligheder i Alm. Brand, så kontakt 
din	pensionsrådgiver	som	du	finder	i	arket	”Din	pensionsrådgiver		i	Alm.	Brand”,	eller	
gå ind på almbrand.dk.
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