
Enormt mange selvstændige og ansatte i små -og mellemstore virksomheder 

er endnu ikke en del af en firmapension.Det kan skyldes mange ting, men en af de 
ting vi har erfaret er at det er besværligt og omkostningstungt for en arbejdsgiver 

at tilbyde firmapension.Det har Grandhood forsøgt at gøre op med.



For dig, som er ansat i en virksomhed uden firmapension, vil du udelukkende kunne 
opspare og forsikre dig på private vilkår, hvilket er dyrere for dig. Hvis du ikke har 
hverken pensionsopsparing eller forsikringsdækninger betyder det, at du vil have 
færre penge til dig selv når du bliver gammel, og stå ringere, hvis du skulle blive 
alvorligt syg eller miste evnen til at arbejde.

v. 1.0

For dig, der arbejder i en mindre  
virksomhed uden pensionsordning

grandhood.dk

+ 45 71 74 74 77
hello@grandhood.dk

Tag endelig kontakt til os, 
hvis du har spørgsmål!

Book møde

Information til medarbejderen

Hansen Is har deres firmapension hos Grandhood

https://meetings.hubspot.com/adam1252/snak-med-grandhood


Næste

Nej tak

Sundhedsforsikring
160 kr. md

En sundhedsforsikring kan være et godt tilvalg der 
giver ekstra sikkerhed i hverdagen.



Med en sundhedsforsikring får du hurtig hjælp, hvis 
du bliver ramt af sygdom eller ulykke. 
Sundhedsforsikringen hjælper dig med at komme 
hurtigt i behandling og få betalt dine udgifter til bl.a. 
forundersøgelser, operationer og genoptræning.

Læs mere 

  Valg af forsikringer

Dine pensioner andre steder

Fra PensionsInfo har vi fået oplyst nedenstående 
pensioner. Hvis der mangler nogle, er det vigtigt 

du kontakter os så vi kan få et komplet billede af 
dine nuværende ordninger.

Danica Pension 56.000 kr.
Kan udbetales fra fem år før din folkepensionsalder

Top Danmark 1.400.000 kr.
Kan udbetales fra tre år før din folkepensionsalder

AP Pension 600.000 kr.
Kan udbetales fra fem år før din folkepensionsalder

Har du flere? Kontakt os

Pensioner andre steder

Næste

Fra invitation til fuld pensionsløsning 

på fem minutter
Grandhood er den digitale firmapension for dem, der arbejder i små -og mellemstore  
virksomheder. Vi har gjort det nemt og hurtigt at komme igang, fedt at være igang  
og fantastisk at slutte, når du engang skal på pension.



Det eneste det kræver for dig som medarbejder for at komme igang er:  
En invitation fra administratoren i virksomheden, en smartphone og et gyldigt dansk 
NemID. Hvis din arbejdsgiver ikke allerede har Grandhood, vil den her brochure 
også gøre dig klogere på hvordan du kan hjælpe din arbejdsgiver igang.



Undervejs i Grandhood appens tilmeldingsproces opbygger du din risikoprofil, 
vælger din investering og de forsikringer, du måtte ønske at have, og derefter kan du 
løbende følge med i din opsparing inde i appen.

1

Information til medarbejderen



Hvorfor i alverden skal jeg have pension?

Du får et større skattefradrag  
Dine pensionsindbetalinger har fuldt fradrag i din indkomst skat. Det betyder, at du 
“får rabat” på dine indbetalinger, så selvom du fx indbetaler 1.000 kroner om 
måneden på din pension, så koster det kun 600 kroner på din udbetalte løn hvis du 
betaler bundskat, og kun 480 kroner, hvis du betaler topskat.Endnu en 
skattemæssig fordel er beskatningen af afkastet, som gør, at afkastet på pensionen 
bliver beskattet væsentlig mindre end hvis det var en alm. investering i aktier du har 
foretaget privat i såkaldt “frie midler”.  

Renters rente: jo før, du kommer igang, jo bedre 
Mange bække små siger man - og med pension er det sandt for selv en lille månedlig 
indbetaling vil blive til mange penge over tid. Renters rente betyder, at hver krone du 
får i afkast på din opsparing bagefter også vil give afkast. Så jo flere penge du får 
sparet op, desto hurtigere vil din opsparing stige.

Vi forstår godt, hvis du stiller dig selv det spørgsmål. Det er der nemlig mange der 
gør. Svaret er imidlertidig enkelt og kort: det skal du, så du kan sikre din indkomst og 
omstændighederne omkring dit liv, når du bliver gammel, men der er et par pointer 
mere.
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Information til medarbejderen



Investeringerne:

to gode muligheder, 
du bestemmer

Uanset om du som medarbejder prioriterer 
den absolut billigste løsning i formaf 
VækstPension Index eller ønsker at gøre 
en ekstra forskel på både miljø og samfund 
og vælger VækstPension Aftryk, så er der 
tale om et bundsolidtpensionsprodukt 
med ratepension, livrente og 
aldersopsparing uden atman behøver  
at forstå eller interessere sig for de 
underliggendemekanismer.

Omkostninger

VækstPension Index

%

ÅOP0,8

VækstPension Aftryk

%

ÅOP1,25
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Velliv aktiv Grandhood

Velliv Index

Danica Sampension PFA+ TopdanmarkAP Pension

Afkast januar 2018 til og med november 2020

20,5% 20,3% 19,5% 18,2% 16,1% 14,8% 14,4%

Akkumuleret afkast, livscyklusprodukter, mellem risiko, 20 år til pension

Kilde: Morningstar Direct databasen. Velliv ekskl. Bonus & PFA ekskl. KundeKapital iht. F&P’s retningslinjer for afkastvisning.



Der er ikke data for VækstPension Aftryk for denne periode da det først blev lanceret sommeren 2020.



Fuld forsikringspakke, men du bestemmer
Måske har du hørt om de forskellige forsikringer og måske har du ikke, 
uanset hvad er der lidt om hvad de forskellige forsikringer kan gøre for dig.

Det er altid frivilligt om du vil have nogle forsikringer, samt hvilke du ønsker.

Fritagelse for indbetaling
Fritagelse for indbetaling giver dig tryghed for, at der bliver indbetalt til din 
pension, hvis du ikke kan arbejde pga. sygdom eller en ulykke. Vi klarer 
indbetalingerne, og du kan i stedet koncentrere dig om at få hverdagen  
til at glide.

Nedsat erhvervsevne
Dækning ved nedsat erhvervsevne hjælper dig, hvis du bliver alvorligt syg eller 
kommer ud for en ulykke, som betyder, at du mister din indtægt. Forsikringen 
giver dig en fast månedlig indtægt.



Dækningen justeres automatisk ved lønstigninger sådan at din samlede 
udbetaling fra forsikringen samt evt. offentlige ydelser tilsammen har et 
passende niveau.

Visse kritiske sygdomme
Hvis du bliver alvorligt syg, bliver fundamentet for dit og din families liv rystet. 
Med en dækning ved visse kritiske sygdomme kan du få et skattefrit beløb, som 
du kan bruge, præcis som du vil. Eksempelvis til at betale ekstra udgifter i 
forbindelse med sygdommen eller til at forsøde dit og familiens liv i en svær tid.

Død
Med en forsikring ved død får din familie en sum udbetalt, hvis du dør, inden  
du går på pension. På den måde sikrer du, at de ikke behøver bekymre sig om 
økonomien i en svær tid.

Sundhed
En sundhedsforsikring kan være et godt tilvalg der giver ekstra sikkerhed  
i hverdagen.



Med en sundhedsforsikring får du hurtig hjælp, hvis du bliver ramt af sygdom 
eller ulykke. Sundhedsforsikringen hjælper dig med at komme hurtigt i 
behandling og få betalt dine udgifter til bl.a. forundersøgelser, operationer  
og genoptræning.

5

Den her er pænt vigtigt



Forsikringspriser 2021
For jobtyper: Ledelse og tilsyn, Kontor/funktionær, Salg og Service*

Nedsat erhvervsevne
Dækningsmulighed: lønskala

Død
Dækningsmulighed: 0-800 % af årsløn

1.000.000 kr.

2.000.000 kr.

3.000.000 kr.

4.000.000 kr.

500.000 kr.

1.500.000 kr.

2.500.000 kr.

3.500.000 kr.

167 kr.

334 kr.

502 kr.

669 kr.

84 kr.

251 kr.

418 kr.

585 kr.

Forsikret beløb Pris per måned Pris per måned

Fritagelse for indbetaling

Forsikret beløb 

3.000 kr.

5.000 kr.

7.000 kr.

9.000 kr.

2.000 kr.

4.000 kr.

6.000 kr.

8.000 kr.

10.000 kr.

89 kr.

149 kr.

208 kr.

268 kr.

60 kr.

119 kr.

179 kr.

238 kr.

298 kr.

30.000 kr.

40.000 kr.

50.000 kr.

25.000 kr.

35.000 kr.

45.000 kr.

451 kr.

732 kr.

1.046 kr.

319 kr.

607 kr.

883 kr.

Nuværende månedsløn Pris per måned

Visse kritiske sygdomme
Dækningsmulighed: 0-655.000 kr

200.000 kr.

400.000 kr.

600.000 kr.

100.000 kr.

300.000 kr.

500.000 kr.

126 kr.

252 kr.

378 kr.

63 kr.

189 kr.

315 kr.

Forsikret beløb, engangsudbetaling Pris per måned

166 kr.

Pris per måned

Sundhed
Leveres via Tryg i samarbejde med Velliv

Priser justeres årligt ved udgangen af året. Ovenstående er sidst opdateret i december 2020. 
Priser for nedsat erhvervsevne er angivet før skat, alle andre priser er efter skat.

Inden Velliv indgår aftale om pensionsordning, skal forsikrede aflevere en personlig helbredserklæring med et års historik, som 
Velliv kan godkende. En vurdering af helbredsoplysningerne kan betyde, at forsikringerne alene kan tilbydes til en forøget pris. Er 
det ikke muligt at indgå aftale om pensionsordning med forsikrede med de ønskede forsikringer, tilbyder Velliv i stedet forsikringer, 
der ligger så tæt på forsikredes ønsker som muligt. I hvert enkelt tilfælde skal det videre forløb aftales med Velliv.

Der tages forbehold for trykfejl, samt prisændringer.

*For virksomheder med branchekode 88 (institutionsophold) gælder særlige vilkår.
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Forsikringspriser 2021
For jobtyper: Håndværkspræget/faglært arbejde, Operatør, montering og Transport/ufaglært arbejde, Militært 
arbejde*

Nedsat erhvervsevne
Dækningsmulighed: lønskala

Død
Dækningsmulighed: 0-800 % af årsløn

1.000.000 kr.

2.000.000 kr.

3.000.000 kr.

4.000.000 kr.

500.000 kr.

1.500.000 kr.

2.500.000 kr.

3.500.000 kr.

172 kr.

345 kr.

517 kr.

689 kr.

86 kr.

258 kr.

431 kr.

603 kr.

Forsikret beløb, som engangsbeøb Pris per måned Pris per måned

Fritagelse for indbetaling

Forsikret indbetailng 

3.000 kr.

5.000 kr.

7.000 kr.

9.000 kr.

2.000 kr.

4.000 kr.

6.000 kr.

8.000 kr.

10.000 kr.

156 kr.

261 kr.

365 kr.

469 kr.

104 kr.

209 kr.

313 kr.

417 kr.

521 kr.

Visse kritiske sygdomme
Dækningsmulighed: 0-655.000 kr

200.000 kr.

400.000 kr.

600.000 kr.

100.000 kr.

300.000 kr.

500.000 kr.

130 kr.

259 kr.

389 kr.

65 kr.

194 kr.

324 kr.

Engangsudbetaling Pris per måned

166 kr.

Pris per måned

Sundhed
leveres via Tryg i samarbejde med Velliv

Priser justeres årligt ved udgangen af året. Ovenstående er sidst opdateret i december 2020. 
Priser for nedsat erhvervsevne er angivet før skat, alle andre priser er efter skat.

Inden Velliv indgår aftale om pensionsordning, skal forsikrede aflevere en personlig helbredserklæring med et års historik, som 
Velliv kan godkende. En vurdering af helbredsoplysningerne kan betyde, at forsikringerne alene kan tilbydes til en forøget pris. Er 
det ikke muligt at indgå aftale om pensionsordning med forsikrede med de ønskede forsikringer, tilbyder Velliv i stedet forsikringer, 
der ligger så tæt på forsikredes ønsker som muligt. I hvert enkelt tilfælde skal det videre forløb aftales med Velliv.

Der tages forbehold for trykfejl, samt prisændringer.

*For virksomheder med branchekode 88 (institutionsophold) gælder særlige vilkår.
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30.000 kr.

40.000 kr.

50.000 kr.

25.000 kr.

35.000 kr.

45.000 kr.

790 kr.

1.282 kr.

1.831 kr.

558 kr.

1.062 kr.

1.545 kr.

Nuværende månedsløn Pris per måned



Sådan her fungerer det
Når du skal igang vil det være sådan her det foregår
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1. Virksomheden tilmelder sig

Virksomheden opretter sig på grandhood.dk under “tilmeld virksomhed”. 
Der logges på med virksomhedens nem-id og man får adgang til virksomheds 
dashboardet. Det tager 3-5 minutter at oprette en virksomhed.

2. Du får invitation til at deltage

Din arbejdsgiver inviterer dig i deres Grandhood dashboard og du får en 
e-mail med link til vores app.

3. Du onboarder på mobilen

Efter du har downloadet vores app kommer du igennem vores digitale 
pensionsrådgivning.  

4. Du vælger den sammensætning, du ønsker af forsikringer og 
opsparinger

Du kan selv vælge hvordand du ønsker at sammensætte din opsparing, og 
dine forsikringer. Du kan se priserne mv. direkte i appen.

5. Du bliver kunde hos Velliv

Efter en uges tid modtager du et brev fra Velliv i din e-boks. De vil byde din 
velkommen og bede dig holde øje med e-boksen hvor du vil blive bedt om 
at afgive helbredsoplysninger hvis du har valgt forsikringer.

6. Du afgiver helbredsoplysninger som grundlag 

for dine forsikringsdækninger

Som standard vil du modtage et skema hvor du skal afgive et års 
helbredshistorik, med mindre du har valgt særligt høje 
forsikringsdækninger.

7. Du kan læne dig tilbage og glæde dig til at blive gammel

Nu skal du bare sætte dig tilbage, nyde at se dit opsparing vokse i appen 
og glæde dig til at blive gammel.



Hvad er næste skridt?
Vi ved, at der ofte er brug for at vende firmapension internt, både med ledelse og medarbejdere

Hvis din arbejdsplads allerede har Grandhood
Så mangler du kun at bede din lønadministrator om at oprette  
dig og så er klar til at komme igang.

Du kan også altid skrive til os på hello@grandhood.dk, gå ind på 
grandhood.dk og chatte med os eller ringe på + 45 71 74 74 77
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Hvis din arbejdsplads ikke allerede har Grandhood
For din arbejdsgiver behøver det ikke være dyrt at hjælpe dig. 
Det koster din arbejdsgiver 59 kr. pr. md. at give dig adgang til 
Grandhood. Din arbejdsgiver kan komme igang på 3-5 minutter.  

Din arbejdsgiver får selvfølgelig også selv adgang til fordelene, og dervil 
det formentlig ikke være det sværeste i verden at overbevise dem om :) 


Normalt ved en firmapension vil der komme en rådgiver og besøge  
jer i arbejdstiden - Den rådgivning ligger i vores app, så du kan også 
berolige din arbejdsgiver med at du ikke behøves at bruge en time af 
arbejdstiden på rådgivning.


