Ansvarlig pension
Firmapension med omtanke

Firmapension med omtanke
Ansvarlig Pension er en unik firmapensionsordning, som gør det muligt at spare op til pension og få en høj grad af forsikringsdækning, samtidig med at pensionsmidlerne arbejder
for en bæredygtig samfundsudvikling. Ansvarlig Pension tilbydes i et samarbejde mellem
Merkur Andelskasse og AP Pension.

HVEM KAN OPRETTE
ANSVARLIG PENSION?
Ansvarlig Pension er en attraktiv
firmapension til virksomheder eller
organisationer, som ønsker at tilbyde
sine medarbejdere en bæredygtig firmapension, som fra første pensionskrone gør en forskel.

HVAD INDEHOLDER
ANSVARLIG PENSION?
Med Ansvarlig Pension er jeres medarbejdere dækket, hvis de bliver syge
og ikke længere kan arbejde, eller
hvis de får en kritisk sygdom. Medarbejderens nærmeste pårørende er
også sikret, hvis medarbejderen dør
før pensionsalderen. Herudover kan
I tilvælge en sundhedsforsikring, som
sikrer jer, at medarbejderen hurtigere
kommer tilbage i arbejde i tilfælde af
sygdom eller ulykke, samtidig med at
medarbejderen sikres et godt og sammenhængende sundhedsforløb. Samtidig hermed sparer jeres medarbejdere op, så de er økonomisk velforberedte til deres pensionstilværelse.

NEM ADMINSTRATION

HVOR INVESTERES PENGENE?
Ansvarlig Pension giver den enkelte
medarbejder mulighed for at investere
sine pensionsmidler etisk og bæredygtigt. Det er op til den enkelte,
hvordan pengene investeres.
I Merkur mener vi, at investeringer
både bør give et fornuftigt afkast til
medarbejderen, men samtidig skabe
en langsigtet samfundsmæssig værdi.
Derfor tilbyder Merkur og AP Pension
en palet af bæredygtige investeringer
inden for vedvarende energi, mikrofinans, etisk screenede aktier samt virksomheds- og statsobligationer. Medarbejderne kan vælge at benytte disse
etiske investeringsmuligheder, men
har også mulighed for at vælge blandt
de andre investeringsprodukter, som
indgår i AP Pensions investeringsunivers. Hvis en del af opsparingen står
på en pensionskonto i Merkur, anvendes størstedelen som grundlag for
udlån til fremme af en bæredygtig
samfundsudvikling inden for miljøorienterede, sociale eller kulturelle områder. Den resterende del er grundlag
for udlån til private kunder.

Vi går ind for gennemsigtighed og
derfor kan du følge med i hvor dine
penge arbejder. Både hvis de er sparet op i Merkur, og hvis de er placeret
i bæredygtige investeringer.

GENNEMSIGTIG RÅDGIVNING
I Merkur mener vi, at det er vigtigt,
at der sættes fokus på hver enkelt
medarbejders individuelle behov og
derfor tilbydes hver medarbejder et
møde med Merkurs pensions- og
investeringskonsulenter. Merkur står
for al kontakt til virksomheden og de
enkelte medarbejdere. Det gør det
nemt for jer.

OM AP PENSION
AP Pension er et uafhængigt, demokratisk ledet og kundeejet pensionsselskab, der har rødder tilbage til andelsbevægelsen, hvilket gør dem til en
ideel samarbejdspartner for Merkur.

• Opsætning af lønsystem med hjælp fra IT konsulent
• Online oprettelse og ændring af pensionsordning
gennem enkel selvbetjening
• Online oprettelse og ændring af sundhedsforsikring
gennem enkel selvbetjening.
• Klar opgavefordeling mellem os og jer.

Lad dine pensionspenge
arbejde både for dig og for
den fremtid vi skal efterlade
til den næste generation

Merkur Andelskasse arbejder med penge som redskab for en fremtid, der
er bæredygtig for mennesker og natur. Vores bankforretning er enkel og
transparent og giver vores kunder mulighed for at tage ansvar for vores
fælles samfund og livsgrundlag. Læs mere om Merkur på www.merkur.dk

KONTAKT MERKUR ANDELSKASSE
Du er velkommen til at kontakte os på telefon 70 27 27 06
eller send en mail til merkur@merkur.dk

København
Vesterbrogade 40, 1
1620 København V
kbh@merkur.dk

Aalborg
Bispensgade 16, 1
9000 Aalborg
aalborg@merkur.dk

C2C ™
Cradle to Cradle-mærket
garanterer fuld bæredygtighed og bionedbrydelighed af både papir og
trykfarve.

FSC ®
FSC-mærket sikrer
naturen og de sociale
forhold i de skove træet
kommer fra.

Aarhus
De Mezas Vej 1-3
8000 Aarhus C
aarhus@merkur.dk

CO₂
Tryksagen erCO₂-neutral.
KLS Grafisk Hus får strøm
fra vindmøller og leverer
i el-lastvogne.
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