
Kære medlemmer 
 
HK-klubben håber at se så mange af jer som muligt til medlemsmøde om 
pensionsforhold. Vi har valgt at afholde mødet fysisk, og håber det passer 
ind i jeres planer.  
 
Rigtig god sommer til alle.  

 
HK-klubben inviterer til  
 
 

Pensionsmøde med Sampension den 22. september 
2021 Klokken 14.30-16.00 
… har du sikret din økonomi? 
Du har som en del af overenskomsten en pensionsordning, der skal give dig økonomisk tryghed, når du går 
på pension. Ordningen skal også sikre dig og din familie, hvis du bliver syg, mister din erhvervsevne eller 
dør. 

Sampension oplyser, at mange først interesserer sig for pensionsordningen, når pensionsalderen nærmer 
sig. Det er dog en god idé at ofre lidt tid på pensionsordningen langt tidligere. Du får nemlig det bedste ud af 
din pensionsordning, når den passer til dine økonomiske ønsker og behov. De skifter gennem livet – for ek- 
sempel hvis du bliver gift, bliver alene, får børn eller køber/sælger bolig. 

Derfor opfordres du også til at deltage, selvom du har mange år tilbage på arbejdsmarkedet, og måske sy- 
nes, at det med pension er svært at forholde sig til nu. Hvad du får ud af din pension, når den på et tidspunkt 
skal udbetales, afhænger nemlig af de valg du foretager i dag. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til dine 
muligheder, allerede mens du er ung. 

 
 

Program 

• Formålet med pensionsforsikringen og hvorfor? 
• Gennemgang af pensionsordning 
• Pensionstjek – Hvordan kan jeg blive klogere på, om jeg har de rigtige dækninger? 
• Hvordan kan jeg gøre min pension mere værd? 

 
Efter mødet har du en viden, der gør det lettere at komme videre med din individuelle tilpasning af den sam- 
lede pensions- og forsikringsløsning. 

Vidste du for eksempel, at man på Sampension’s hjemmeside har mulighed for at lave et Pensionstjek, som 
gør det endnu lettere at få et præcist billede af, hvordan du er er dækket? - og samtidig også et billede af, 
om der eventuelt er noget du burde overveje at få tilpasset i forhold til din nuværende økonomi. 

 
 

 
 

Mødet holdes den 22.09 2021 klokken 14.30 – 16.00 

Sted: Jeppe Vontillius Auditoriet, Søauditorierne 

TILMELDING til fælles TR, Helle Colding hcs@au.dk senest den 14.9.21 
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