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AP PENSION 
SENIORKONCEPT

SENIORKONCEPTET BESTÅR AF 

1. Rådgivning og løbende service

• Rådgivning til dig, der fylder 58 år, og som samti-
dig har AP Pension som primær 
pensionsleveran-dør

• Udarbejdelse af en seniorøkonomisk rapport
• Løbende rådgivning og tilpasning af 

pensionsord-ningen efter udbetalingen er startet

2. Målet med rådgivningen er, at

• Inspirere til reflektion over, hvilken 
pensionstilvæ-relse du ønsker

• Skabe tryghed og overblik
• Udarbejde en pensionsplan, som er dit økonomi-

ske fundament for pensionstilværelsen
• Sikre at du indbetaler til de mest optimale pensi-

onsprodukter eller alternativer
• Rådgive ud fra en holistisk metode, så alle mulig-

heder og aspekter indgår
• Sikre at du får det bedste udbytte af opsparede

midler – herunder samspil med offentlige ydelser

AP Pension tilbyder seniorkoncept til medarbejdere og virksomhederne.

OPTIMERING AF PENSIONEN
Omkring 10 år før du forventer at forlade arbejdsmarkedet, 
er det en god ide at zoome ind på din pensionsordning – 
også selvom pensionstilværelsen kan virke uhåndgribelig 
på det tidspunkt. 

Men det er også på det tidspunkt, hvor du kan optimere din 
pensionsordning, så den passer til dine forventninger og 
krav til fremtiden som pensionist. 

Vi i AP Pension vil gerne hjælpe dig på vej og rådgive dig 
om den mest optimale sammensætning af din pensions-
økonomi. Vi tilbyder derfor en rådgivningssamtale, hvor du 
finder ud af, hvilke overvejelser du bør gøre dig, inden den 
endelige planlægning af din økonomi i seniortilværelsen 
kan finde sted. 

Efter samtalen får du en seniorøkonomisk rapport , hvor 
du let får overblik over, hvad du bør gøre for at få den 
optimale pension.

HVORDAN FOREGÅR RÅDGIVNINGEN?

Du reflekterer 
over fremtiden

Vi mødes til
en god snak

Du modtager din 
seniorøkonomiske 
rapport

Din plan 
sættes igang

Vi følger 
løbende op
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HVAD INDGÅR I RÅDGIVNINGEN?
Ud fra dine forventninger skaber vi et overblik over din 
husstands samlede indtægt over en aftalt periode – typisk 
20 år frem fra pensionstidspunkt. 

I rådgivningen og den efterfølgende beregning af dine 
økonomiske muligheder inddrages alle indtægtskilder, som 
kan være med til at skabe en god seniorøkonomi.

TIL BESLUTNINGSTAGERE OG PENSIONSAN-
SVARLIGE 
AP Pensions seniorkoncept sikrer, at dine medarbejdere får 
fuldt udbytte af deres pensionsordning – både før og efter 
de er startet udbetaling. 
 
Vi tilbyder desuden:
1. Hjælp til udarbejdelse af seniorpolitik for virksomhe-

den 
2. Løbende seminarer, kaldet 58+-seminarer, til medarbej-

dere over 58 år
3. Rådgivning i forlængelse af 58+-seminar 
4. Hjælp til beregning af økonomiske konsekvenser ved 

f.eks. ændring til arbejdstid eller ansættelsesforhold 

ÅBNE 58+-SEMINARER 
AP Pension tilbyder løbende åbne 58+-seminarer, hvor dine 
medarbejdere kan deltage helt gratis. Arrangementerne 
holdes både i København og i Aarhus. 

På seminarerne behandles aktuelle temaer på pensions-
området, og der kommer forskellige indlægsholdere, som 
kan være med til at motivere og sætte gang i overvejelser-
ne om pensionstilværelsen. 

Deltagerne bliver også præsenteret for AP Pensions råd-
givningsmetode, og ikke mindst til hvilke overvejelser de 
bør gøre i forbindelse med seniorrådgivningen.

OFFENTLIGE 
YDELSER

FRIE MIDLER

PENSIONS- 
ORDNINGER

FRIVÆRDI DINE 
ØNSKER


