ÖKA TRYGGHETEN

Pensionsplan Företag
En omtänksam arbetsgivare är en bra arbetsgivare. Med vårt pensionspaket
Pensionsplan Företag kan du som är företagare erbjuda alla medarbetare en
värdefull förmån som kompletterar det allmänna pensions- och försäkringsskyddet.
Pensionsplan Företag är ett komplett pensionspaket som
ger dig och dina anställda ett grundläggande skydd som
motsvarar det en anställd skulle få genom kollektivavtal.
Det omfattar pensionssparande och skydd vid sjukdom,
olycksfall samt dödsfall.

Behåll tryggheten efter pensionsdagen

Pensionssparandet är grunden i Pensionsplan Företag.
Minsta månadssparande är 800 kronor för dig själv, och
för anställda 800 kronor eller enligt ITP-nivå. Vi erbjuder
ett av marknadens bredaste fondutbud, fondpaket där
våra specialister sköter placeringarna och Fondguiden där
du får hjälp att hitta bra fonder.

Säkra inkomsten vid långvarig sjukdom
Sjukdom kan drabba oss alla och om sjukfrånvaron blir
långvarig kan den påverka den privata ekonomin.
Premiebefrielseförsäkringen innebär att Swedbank
Försäkring efter en karenstid betalar pensionspremien
för den anställde. Sjukförsäkringen innebär att en del
av inkomstbortfallet vid sjukdom kompenseras efter en
karenstid. Sjukförsäkringen kan tecknas motsvarande
kollektivavtalsnivå för de anställda. Som företagare
kan du teckna ett skydd upp till cirka 108 procent av
inkomsten. Lägg till en sjukvårdsförsäkring om du vill
ha snabb kvalificerad vård när du behöver den.

Trygga ekonomin vid olycka

Olyckor är inget man förväntar sig ska hända, ändå
inträffar de varje dag och drabbar både individer, familjer
och företag ekonomiskt. Olycksfallsförsäkringen gäller
dygnet runt, både på arbetstid och fritid.

Skapa trygghet för familjen

Pensionsplan Företag är lika mycket en trygghet för
familjen som för den anställde. Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, ger de anhöriga ett ekonomiskt minimiskydd
vid dödsfall. Återbetalningsskyddet i pensionsförsäkringen innebär också att det uppbyggda pensionskapitalet
utbetalas till valda förmånstagare. Pensionsplanen kan
även förstärkas med en individuell livförsäkring och/eller
med ett garanterat efterlevande skydd.
Kortfakta
Pensionssparande

x

Återbetalningsskydd

x

Premiebefrielseförsäkring

x

Sjukförsäkring

x

Olycksfallsförsäkring

valbar

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

valbar

Individuell livförsäkring

valbar

Sjukvårdsförsäkring

valbar

Garanterat efterlevandeskydd

valbar

För att teckna Pensionsplan Företag krävs för vissa försäkringsmoment
en godkänd hälsodeklaration.

Vad behöver du?

I takt med att företaget utvecklas, förändras även
behoven. Vi har ett heltäckande försäkringssortiment för
såväl företaget som dig själv och dina anställda. Kontakta
oss så går vi igenom hur behoven ser ut för dig och ditt
företag.

Detta produktblad är inte avsett att vara rådgivande utan innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Swedbank Försäkring AB, Folksam ömsesidig
sakförsäkring och Tre kronor Försäkring AB. För att avgöra om produkten är lämplig för just dig, krävs en individuell rådgivning som bland annat omfattar en kartläggning av
dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål.
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