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Via Willis Towers Watson
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Hvem og hvad er Willis Towers Watson?
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▪ Vi er Danmarks største forsikringsmægler:

▪ Kundens mand, der varetager virksomhedens og medarbejdernes interesser

▪ Markedsovervågning, udbud, analyse og sammenfatning

▪ Uvildig og uafhængig af pensions- og forsikringsselskabernes interesser og produkter

▪ Rådgivning og hjælp i forskellige erstatnings- og skadesituationer
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Skoleforeningerne og 

den enkelte skole

▪ Willis Towers Watson har 44% markedsandel af mæglermarkedet i Danmark, hvilket gør os til den 

ubetinget største indkøber og forhandler af pension i Danmark (Buying power)

▪ Vi har på grund af vores størrelse optimal adgang til at udfordre markedet til at give de bedste vilkår 

og priser til jer!



Lav interesse-område
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1,1 mio. danskere eller 1 ud af 3 bør tjekke deres pension hvert år – men 1 ud af 12 gør det!
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Derfor tror vi på proaktiv rådgivning! Vi laver en professionel vurdering af din 

pensionsordning hvert 3. år – Vi kalder det hjælp til at være ”ON TRACK”



Skoleordningens tryghedspakke
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Forsikringerne dækker til folkepensionsalderen nås
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Obligatorisk basisdækning

Månedlig udbetaling 30% af løn

Inkl. suppleringsydelse ved afklaringsforløb

Tab af erhvervsevne

Op til ekstra 50% af løn

Tilvalgsmulighed

Obligatorisk basisdækning

Engangssum 150% af løn

Dødsfald

Op til ekstra 650% af løn

Børnepension 0-25% af løn

Tilvalgsmulighed

Obligatorisk basisdækning

Engangssum 150.000 kr.

Kritisk sygdom

Op til ekstra 495.000 kr.

Tilvalgsmulighed

Willis Towers Watson

På medarbejderniveau såvel 

som på kontraktniveau

Uvildig rådgivning

Willis Towers Watson

Tidlig indsats ved sygemelding 

(efter 14 dage) via Willis 

Towers Watsons uvildige og 

uafhængige sygeplejersker og 

socialrådgivere

Willis Stifinder

Mølholm Forsikring

▪ Frivillig pr. individniveau

▪ Privat opkrævning

▪ Mulighed for meddækning af 

familien

Behandlingsforsikring

Forenede Gruppeliv

Frivillig for den enkelte skole

▪ Dødsfaldssum 315.000 kr.

▪ Dødsfaldssum til børn 16.000 kr.

▪ Kritisk sygdom 110.000 kr.

Gruppeliv

Øvrige leverandører



Pensionsopsparingsmuligheder
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I Velliv

Husk! Hvis du anvender noget af max grænserne i andre selskaber/banker, skal du huske at 

oplyse os om dette, så der kan tages højde for det ! 

Dit livs største investering – hvor meget opmærksomhed giver du egentlig den?

Er din udsigt som pensionist: Hawaii 

eller havregrød?

Opsparingsvalg:

Aldersopsparing  (max 5.100 kr./46.000 kr.)

Ratepension        (max 54.700 kr.)

Livsvarig livrentepension

Investeringsmuligheder:

Højrente Pension (gennemsnitsrente)

Vækstpension (markedsrente) – 3 risikoprofiler med automatisk 

nedtrapning. Aktivt eller pasivt forvaltet

Unit Link: Mulighed for selv at stå for investeringerne (Fonde)

Ved indtrædelse i ordningen placeres du fra start med mest mulig 

indbetaling til ratepension og investeret i Vækstpension, lav risikoprofil, 

passivt /index forvaltet.
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Prisoversigt over tryghedspakken m.m.
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Dækningstype Omfang Pris 2019 pr. md.

Tab af erhvervsevne
Inkl. suppleringsydelse ved 

afklaringsforløb

30 % af løn 0,65 % 

Sum ved kritisk 

sygdom

150.000 kr. 75 kr.

Dødsfaldssum 150 % af løn 0,25 %

Omkostningsprocent 

af indbetaling

2,50 % 2,50 %

Regneeksempel på, 

hvad tryghedspakken 

koster månedligt 

Ved månedsløn på 

25.000 kr.

395 kr.

Dækningstype Omfang Pris 1.1.2018

Behandlingsforsikring 

* *

Efter regning 2.450 kr. årligt 

Gruppeliv Alle dækningerne 130 kr. pr. md.

• * ekskl. Statsafgift på 1,1 %

• ** Købes forsikringen uden om Skoleforeningernes rabatordning, så koster forsikringen 3.349 kr. årligt (2019) direkte 

hos Mølholm Forsikring
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Hvad dækkes hos Mølholm Forsikring?
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Eksempler:

▪ Forundersøgelse, behandling og operation

▪ Fysioterapi og kiropraktik

▪ Psykolog, psykiater og akut krisehjælp

▪ Zoneterapi og akupunktur

▪ Fodterapi, ergoterapi, massage

▪ Diætist

▪ Medicinsk efterbehandling, kontrol og 

genoptræning

▪ Misbrugsafvænning

▪ Second opinion
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Beskrivelse:

Camilla har sammen med de øvrige 

kunderådgivere ansvaret for 

rådgivning af den enkelte 

medarbejder omkring 

firmapensionsordningen og 

behandlingsforsikringen, når 

medarbejderne enten ringer eller 

skriver ind. 

Kunderådgiverne  kan desuden 

være behjælpelig med at booke tid 

til en personlig rådgivningssamtale

Beskrivelse: 

Lone har det overordnede ansvar 

for den daglige administration af 

pensionsaftalen samt evt. 

ændringer heraf, og håndterer 

henvendelser fra den enkelte 

skoles administrationsafdeling.

. 

Beskrivelse:

Ved udsigt til over 14 dages 

sygemelding:

* Nærværende og støttende 

samtaler i en svær situation.

* Second opinion på en 

behandlingsplan fra det offentlige.

* Hjælp til hurtig diagnosticering og 

fremskyndet behandling. 

* Optimal brug af 

behandlingsforsikringer m.v. 

*Korrekt og rettidig genoptræning 

efter operation/behandling.

* Hjælp og støtte i forhold til 

samarbejde med 

jobcenter/kommune.

* Støtte og vejledning  ved 

genoptagelse af arbejde.

Beskrivelse:

Niels har det overordnede ansvar 

for hele pensionsaftalen, det vil 

sige at han har forhandlingen med 

repræsentanterne fra de fire 

foreninger. samt 

forsikringsselskaberne. 

Herudover er det også Niels som vil 

præsentere aftalen for helt nye 

skoler. 

Daglig kontakt for CPR-numre

Navn: Camilla Bech Petersen

Mail: dk-skole@willis.com

Tlf.: 88 13 92 82

Daglig kontakt vedr.  admini-

stration af pensionsaftalen

Navn: Lone Irring Thomsen

Mail: dk-skole@willis.com

Tlf. 88 13 94 09

Overordnet ansvarlige for hele

pensionsaftalen

Navn: Niels Stampe

Mail: dk-skole@willis.com

Tlf. 88 13 95 56

Skolernes TAP-pensions-team

Daglig kontakt vedr. brug af 

Stifinder

Mail: dk-stifinder@willis.com 

Tlf. 88 13 98 98

Mere information om skoleforeningernes firmapensionsordning: https://skoleforeningerne.willisview.com

Mere information om skoleforeningernes skadesforsikringsprogram: http://skoleinfo.willisweb.dk
OBS!
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Lidt praktik
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1. Først og fremmest beslutning, om Skoleaftalen via Willis Towers Watson er den rigtige løsning for Jer ift. 

etablering af firmapensionsordning. Aftalen vil være frivillig for nuværende TAP-ansatte (under forudsætning af at 

I er over 5 TAP-ansatte), men obligatorisk for alle fremtidige TAP-ansatte.

• En evt. anden firmapensionsordning skal først opsiges

• Aftalepapirer til den nye ordning og samarbejdet skal udfyldes

• Minimums pensionsbidrag pr. medarbejder er totalt set 7,5% af vedkommendes løn

2. Alle, der går med i ordningen får automatisk en ”standard-ordning” som indeholder:

✓ Tryghedspakken af forsikringer med de obligatoriske basisdækninger (mod passiv førtidspensionserklæring)

✓ Udbetalingsbestemmelsen ”Nærmeste Pårørende” i tilfælde af død

✓ Mest muligt til ratepension evt. med overløb til livrente

✓ Opsparingen placeres i investeringsmiljøet Vækstpension Index, lav risiko

OBS: Er du ansat i fleksjob, indgår du i stedet i Velliv fleksjob-ordning. 

3. Standardpakken kan den enkelte ændre på, men der der gøres noget aktivt !

➢ De første 6 måneder fra indmeldelse i ordningen kan du vælge ekstra forsikringsdækning til uden yderligere 

helbredsoplysninger 

➢ Du kan de første 6 mdr. gratis ændre investeringsprofil 

➢ Overførsel af depoter fra andre (tidligere) leverandører/banker sker uden omkostninger, da Nordea godtgør op til 

kr. 2.000 pr. overførsel (uden tidsbegrænsning og ingen begrænsning i antal overførsler)
➢ Ønsker du at blive omfattet af Mølholm Behandlingsforsikring, skal du huske at tilmelde dig (og evt. din familie)
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