Pension til erhvervslivet
– ganske enkelt

Hvad betyder det
på den lange bane?
Nu sidder du sikkert og tænker; “Kan det nu
også passe? Står der noget med småt et sted,
eller er der noget, jeg har overset?. Og hvem er
de egentlig, de her Plus Pension?”
Vi forstår din bekymring og ved godt, det kan
være lidt svært at overskue. Emnet er jo heller
ikke særligt spændende... -nogle mener ligefrem, at det er småkedeligt.
Vi er anderledes. Vi elsker det. Og med alt vores viden og indsigt har vi sat os for at være din
oversætter på pensionsområdet. Vi koger tingene ned og skærer dem ud i pap. Vi gøre det let
og enkelt at forstå, hvad pension er, og hvordan
du og dine medarbejdere får den bedste løsning. Ja du kan nærmest se os som en god ven.
En der giver dig ærlige svar, hjælper dig af med
spekulationer og det sure arbejde. For vi ved
udemærket godt, hvad der følger med, når det
praktiske skal på plads ved oprettelse eller overflytning af en pensionordning. Vi har nemlig ikke
lavet andet de sidste 20 år. Så alt det ordner vi.
Du skal bare sige ja og lade os sørge for resten.

Rådgivning
• Personlig rådgivning

• Ikke et nummer i rækken
• Vi er her for dig lige nu - og i fremtiden

Investering

• Højere årligt afkast giver markant større pension
• Sikkerhed for at opsparing bliver forvaltet bedst muligt
• Tryghed i forhold til alderdom

Sundhed

• Fokus på livet lige nu
• Mere overskud i hverdagen til arbejdet og familien
• Fokus på forebyggelse
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Hvorfor Plus Pension
• Vi er godkendt Skandia Tied Agent og
dermed ikke et fordyrende led.
• Vi kommer altid med den bedste pris første gang.
• Vi har høj kundetilfredshed og kundeloyalitet.
• Vi sætter høje standarder indenfor salg
og service.
• Vi giver pensionsrådgivning i øjenhøjde
og i et sprog du forstår.

Hvorfor lave om?
• Alle får et nyt ajourført pensionsoverblik.
• Opnå en mulig gevinst.
Bedre service, bedre pris, bedre dækninger.
• Et anderledes set-up.
Ingen call-center, bedre tilgængelighed,
håndgribelig information.
• Bryd den mentale blokade.
Det er ikke svært, og vi tager os af alt
det praktiske.

Giver det mening?
Så vælg os!
Vi er her for dig nu og i fremtiden.
Vi ved nemlig, det er svært at vælge noget nyt,
hvis det ikke giver mening.
Plus Pension

www.plus-pension.com
Telefon: 70 70 78 36

