Danske NGH
Hypnoterapeuter

”Det kan så nemt gå
godt, hvis du har
taget hånd om dig
selv”

Kære medlem af foreningen for Danske NGH Hypnoterapeuter.

Haslev & Partnere har etableret en kollektiv pensionsmodel, der særligt henvender sig til dig som medlem
af foreningen.
Vi er klar over, at pension/forsikringer for nogen kan være uoverskueligt og komplekst. Men sammen med
os, bliver det både interessant og let at forstå. Du får overblik og har hele tiden en opdateret løsning.
Du opnår typisk store fordele og udbytter ved at vælge en firmaaftale (kollektiv) contra en privataftale
(individuel).
Det betyder, at du som en enkelt selvstændig erhvervsdrivende opnår samme store fordele, som en
virksomhed med eksempelvis 25 medarbejdere.
Vi tilbyder dig derfor helt omkostningsfrit, at få gennemgået på din nuværende pensionsløsning. Du vil
hermed få bekræftet om du har den optimale løsning for dig eller der er behov for at justere på ordningen.
Har du ingen ordning, vil du få belyst hvilke fordele der ligger i at have oprettet en pensionsordning og
hvilket sikkerhedsnet det giver dig som selvstændig erhvervsdrivende.
Fordele:
• Sikring af virksomhedens økonomi og din private økonomi
• Sundhedsforsikringen sikrer, at du i tilfælde af sygdom, vil være hurtigt tilbage i virksomheden og
være produktiv
• Du bruger en brutto krone, der indgår i virksomhedens driftsøkonomi
• Lave priser og omkostninger
• Solide afkast
• Løbende rådgivning og service
• Lempelige helbredsoplysninger

Danske NGH
Hypnoterapeuter
Hvad indeholder pensionen for medlemmerne:

Basispakke:
•
•
•
•

•

Tab af arbejdsevneforsikring (lønsikring, hvis du mister din arbejdsevne af helbredsmæssige
årsager)
Præmiefritagelse (betaler din indbetaling, hvis du mister arbejdsevnen af helbredsmæssige
årsager)
Kritisk Sygdomsforsikring (sum, der hjælper dig økonomisk, hvis du eks. vis. får konstateret
cancer)
Livsforsikring (sum, der hjælper dine efterladte økonomisk videre ved din død)
Pensionsopsparing (et af de ben du skal leve af, når du bliver pensionist)

Lifeline (sundhedsforsikring):
•
•
•

Adgang til privat hospital, speciallæger
m.m.
Ubegrænset behandling ved kiropraktor,
fysioterapeut og psykolog.
Behandlingsgaranti.

Helbredsvejleder:
•
•
•

Hjælp i forbindelse med sygdom.
Hjælp til behandlings- og aktivitetsplan.
Hjælp med kontakt til offentlig
myndigheder.

Investering:
Bredeste investerings palette i Pensionsbranchen.
• Investering uden risiko.
• Investering styret af Skandia.
• Investering styret af dig.

LifeBalance:
•

Helbredstjek:
•
•

•
•
•

Saxo Privat Bank
Danske Andelskasser

Help (advokat forsikringer)

Forskellige former for
helbredsundersøgelser og tjek.
Eftersyn af den vigtigste ressource i din
virksomhed.

Service & Rådgivning:
•
•
•

Eksterne samarbejdspartnere:

Forebyggelse, så du måske undgår at blive
syg.

Vi hjælper dig med løbende opdatering af
din løsning, så den spejler din verden.
Opdaterer dig i forhold til loven og nye
produkter
Vi er dit filter til pensionsverden

Danske NGH
Hypnoterapeuter
Hvad koster pensionen:
Priseksempel
Årsløn
Årligt pensionsbidrag

360.000 kr.
24.000 kr.

Tab af arbejdsevne
Præmiefritagelse
Kritisk Sygdom
Livsforsikring
Sundhedsforsikring

40% af årslønnen
33.120 kr. (præmie – AMB)
100.000 kr.
100% af årslønnen
3.000.000 kr. pr. år.

100 kr.

Forsikringer (8,52 kr.)
AMB (8 kr.)

Opsparingsprodukter til ethvert behov

Sundhedsforsikring (5,42 kr.)
Opsparing (76,50 kr.)

Omkostninger (1,56 kr.)

Danske NGH
Hypnoterapeuter
Hvem er Haslev & Partnere
Vi er et team af dedikerede rådgivere, der er klar til at hjælpe på både firma og medarbejder niveau. Vi skal
hjælpe jer til at forstå pension, forsikring, investering, forebyggelse og sundhed.
Vi samarbejder med Skandia.
Vi er jeres filter til pensionsverden og forsøger at gøre pension nemt.

Hvem er Skandia?

Kontakt:
Michael Thorsen
Tlf.: 5388 1966
Email: mth@haslevpension.dk

Haslev & Partnere Pension ApS
Thorsvej 6, 4100 Ringsted
Tlf.: 7070 7933
Email: info@haslevpension.dk

