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KURSUSTILBUD 2013

Pension, forsikring og bank
Vil du have større indblik i, hvilke forretningsområder PenSam tilbyder vores kunder
inden for pension, forsikring og bank, så er
kurset måske noget for dig.
Fokus er primært på PenSam's pensionsordninger.
Du kan anvende din viden fra kurserne i dagligdagen, hvad enten du er tillidsrepræsentant, forbrugergruppemedlem eller ansat i
FOA – Fag og Arbejde.
På de næste sider kan du læse mere om de 2
moduler, PenSam tilbyder og hvilke emner,
vi arbejder med.
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KURSUSTILBUD
e-læring

Inden kurset Modul 1 får du mulighed for, at tage et e-læringskursus af ca. 30 minutters varighed.
e-læringskurset har fokus på PenSam's forretningsområder med hovedvægt på pension.
Information om kurset sendes til den e-mail adresse, du opgiver ved tilmelding.
Du bestemmer selv, hvornår du vil tage kurset.
For at tage kurset kræver det, at du har mulighed for at komme til en PC.

Som forberedelse til
l 1,
din deltagelse på Modu
et
er
tag
anbefaler vi, at du
e-læringskursus af ca. 30
minutters varighed
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KURSUSTILBUD
Modul 1

Modul 1 er et kursus for dig, som gerne vil have en grundlægende viden om pensionsordningerne
i PenSam og vores øvrige forretningsområder, Bank og Forsikring. Formålet med kurset er, at give
dig et kendskab til PenSam's forretningsområder med hovedvægt på pensionsordningerne.
Kurset varer 1 dag.
Emner på kurset

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PenSam's forretningsområder
Det danske pensionssystem
Pensionsordningernes opbygning, indhold og virkemåde
Optagelse i pensionsordningen – behovsafdækning
Dækning ved pensionering, dødsfald, sygdom og alvorlig sygdom
Løbende tilpasning af pensionsordningen
Begunstigelse
Når indbetalingen til pensionsordningen stopper
Hjælp og rådgivning

KURSUSTILBUD
Modul 2

Modul 2 er et overbygningskursus til dig, som har været på Modul 1 og gerne vil vide lidt mere
om pensionsordningerne i PenSam og hvad der ellers rør sig på pensionsområdet generelt.
Formålet med kurset er, at give dig lidt mere viden omkring pensionsordningerne og PenSam's
øvrige forretningsområder.
Kurset varer 1 dag.
Emner på kurset

•
•
•
•

Erfaringsudveksling og opsamling fra modul 1
Nøgletal fra PenSam – afkast og investering, bonus, kontorenter og omkostninger
Nye tiltag i PenSam's pensionsordninger og øvrige forretningsområder
Hvad rør sig for tiden indenfor pensionsområdet generelt – nye reformer og lovregler
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Tider
Begge moduler begynder kl. 9.30 og slutter samme dag
kl. 16.00.
Du kan deltage, hvis …..

•
•
•

du er tillidsrepræsentant eller suppleant eller arbejds
miljørepræsentant
du er valgt eller ansat i forbund, sektorer og afdelinger
du er forbrugergruppemedlem, delegeret eller suppleant

Har du deltaget før?
Har du deltaget på et PenSam pensionskursus anbefaler vi,
at du først tilmelder dig modul 1 igen, når der er gået 5 år
fra dit sidste modul 1 kursus.
PenSam dækker dine udgifter
PenSam dækker kursus- og rejseudgifter. Hvis du ikke bevilges
tjenestefrihed med løn, vil PenSam også give refusion for tabt
arbejdsfortjeneste.

Tilmeld dig online på pensam.dk/psp
eller send tilmelding med posten
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Udfyld formularen på pensam.dk/psp eller
Udfyld og send tilmeldingsblanketten til:
PenSam
Att: Pia Fritsche
Jørgen Knudsens Vej 2
3520 Farum
Af hensyn til transportudgifterne beder vi dig vælge det
kursus, der ligger tættest på din bopæl. Du bliver optaget
efter "først til mølle" princippet. Når din tilmelding er
modtaget, sender vi dig en bekræftelse.

Har du spørgsmål,
er du velkommen til at
82
ringe til os på 44 39 33
eller send en sms med
,
teksten kursus til 1919
så ringer vi dig op

KURSUSTILMELDING
Sæt X ud for det/de kurser, du ønsker at deltage på
PenSam pensioner

Modul 1

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig (udfyld venligst ALLE felterne)

Faggruppe/stilling

14.05.2013 FOA Lolland

Maribo

11.09.2013 Scandic Hotel

Aalborg

Navn
Adresse
Postnr.

12.09.2013 FOA Sønderjylland

Rødekro

25.09.2013 Scandic Hotel Sydhavnen

København

22.10.2013 FOA Aarhus

Aarhus

By
CPR-nr.
Telefon, privat
Telefon, arbejde

PenSam pensioner

e-mail

Modul 2

Ansættelsessted

06.11.2013 Scandic Hotel

Aalborg

07.11.2013 FOA Sønderjylland

Rødekro

18.11.2013 Scandic Hotel Sydhavnen

København

27.11.2013 FOA Aarhus

Aarhus

Tillidshverv (sæt x)

Tillidsrepræsentant

Suppleant

Forbrugergruppemedlem/delegeret

Suppleant

Andet

Din underskrift
Sendes til PenSam, att.: Pia Fritsche, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum

Mere end 360.000 lønmodtagere, som er ansat i blandt andet kommuner, regioner og
private organisationer har en arbejdsmarkedspension i PenSam Liv, et engagement i
PenSam Bank eller en forsikring i PenSam Forsikring.

PenSam
Jørgen Knudsens Vej 2
3520 Farum
Telefon 44 39 39 39
pensam@pensam.dk
www.pensam.dk

39.25.010.1315

