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Resultat af pensionsudbuddet i 2012
Willis foretog efter aftale med Dansk Kiropraktor Forening et udbud af pensionsordningen for medlemmerne i
2012. I dette notat kan du læse mere om processen i forbindelse med udbuddet og resultatet heraf.
Kort fortalt blev resultatet:
•
•

at pensionsordningen fortsætter i SEB Pension
at pensionsbidraget for privatpraktiserende forhøjes til samme bidrag som gælder for ansatte kiropraktorer

Vi har opdateret DKF´ pensionshjemmeside, hvor du kan se dine muligheder
http://danskkiropraktorforening.willisview.dk/
SEB Pension vil sende et brev til alle medlemmer, når pensionsaftalen er ændret i deres system, og i brevet
vil du kunne læse mere om muligheden for at forhøje dækning ved kritisk sygdom. Hvis du er født 1. januar
1959 eller senere ændres dit udløb på forsikringsdækningerne fra dit 65. år til dit 67. år, men det er betinget
af, at du eksempelvis ikke er ansat i et fleksjob (de præcise betingelser er beskrevet i brevet). Hvis du er født
før 1. januar 1959 ophører forsikringsdækningerne fortsat ved dit 65. år.

For at sikre at pensionsordningen omfatter de bedste vilkår i markedet, anbefaler Willis, at pensionsordningen med jævne mellemrum sendes i udbud.
Efter aftale med DKF foretog Willis i 2011 en prækvalifikation for at vurdere pensionsselskabernes interesse
for at give tilbud, idet vi godt vidste, at specielt faginvalidedækningen og de mange indbetalingssteder, gør
pensionsordningen mindre attraktiv for pensionsleverandøren. I prækvalifikationen fik vi en positiv tilbagemelding fra 2 pensionsselskaber udover den bestående pensionsleverandør SEB Pension.
På den baggrund blev det besluttet, at foretage et konkret udbud, som blev gennemført i 2012.
Forud for selve udbuddet nedsatte DKF et pensionsudvalg med deltagelse af repræsentanter fra bestyrelsen
og 3 ’menige’ medlemmer. Udvalget drøftede holdningerne til de enkelte delelementer i pensionsordningen.
Drøftelserne resulterede i en opdateret pensionspolitik, som blev godkendt af bestyrelsen, og som var grundlaget for udbuddet. Følgende holdninger fremgår bl.a. af pensionspolitikken:
•
•
•
•
•

Medlemmerne skal fortsat være omfattet af en faginvalidedækning, hvis man ikke længere kan arbejde
som kiropraktor
Faginvalidedækningen skal løbe indtil det tidspunkt, hvor medlemmet kan få udbetalt folkepension (mellem det 65. og 70. år) i stedet for til det 60. år, som er sluttidspunktet i den bestående pensionsaftale.
Faginvalidedækningen skal ikke give medlemmet passiv forsørgelse resten af livet, men skal sikre medlemmet en indtægt i en periode, hvor man foretager en omskoling, hvis det ikke er realistisk, at man kan
komme tilbage til faget
Pensionsindbetalingen for privatpraktiserende skal hæves til samme niveau, som gælder for ansatte
kiropraktorer.
Behandlingsforsikringen skal fortsat være frivillig.

Desværre var pensionsselskabernes interesse for at byde på pensionsordningen mindre end forventet, og
det var alene AP Pension, som udover SEB Pension, afgav et konkret tilbud. Tilbuddet fra AP Pension kunne dog ikke imødekomme ønskerne til en fornuftig faginvalidedækning, og derfor stod det klart, at pensionsordningen skulle fortsætte i SEB Pension.
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Pensionsordningen fortsætter i SEB Pension
Tilbuddet fra SEB Pension var det bedste markedet kunne præstere i 2012, og derfor besluttede bestyrelsen
at pensionsordningen forsætter i SEB Pension med visse forbedringer. SEB vil desværre ikke imødekomme
ønsket om en forbedring af faginvalidedækningen, hvor der dækkes frem til det givne tidspunkt for folkepension. Det skyldes, at SEB historisk har haft store udgifter til udbetaling af faginvalidedækning, og en forbedring vil forværre SEB´s forsikringsrisiko yderligere. Faginvalidedækningen ophører således fortsat, når den
forsikrede fylder 60 år.

Pensionsordningen er forbedret på følgende punkter:
•

•
•
•
•

Fleksibelt udløb på forsikringsdækningerne, som følger medlemmets folkepensionsalder (gælder dog
ikke faginvalidedækningen, som beskrevet herover). Du modtager et brev fra SEB Pension i den forbindelse, og du skal være opmærksom på, at hvis du eksempelvis er på vej i fleksjob gælder særlige betingelser, som du kan se i brevet.
Valgmulighed på dækning ved kritisk sygdom i stedet for en fast sum på 100.000 kr. Af brevet fra SEB
Pension kan du se betingelserne for at hæve din dækning.
Pris for dækning ved tab af erhvervsevne og faginvaliditet fastholdes i 2013. Garanti mod prisstigninger
på dækning ved død og kritisk sygdom frem til 1. januar 2017.
Nedsættelse af stop loss-prisen til 50 procent af de samlede forsikringspriser i det årlige risikoregnskab
(betyder større chancer for bonus). Garanti mod stigning af stop loss-prisen frem til 1. januar 2017.
Fjernelse af krav om helbredsoplysninger ved lønstigninger på mere end 25 procent. Det betyder, at
medlemmet undgår klausuler på forsikringsdækningerne ved store lønstigninger. Endvidere vil det lette
administrationen, idet disse oplysninger skal indhentes hos medlemmet.

Forhøjelse af pensionsbidraget for privatpraktiserende
Som nævnt indledningsvis besluttede bestyrelsen at hæve pensionsbidraget for de privatpraktiserende
til samme niveau, som gælder for ansatte kiropraktorer i privat praksis. I praksis indbetaler mange klinikejere
allerede mere end det gældende minimumsbidrag. For de privatpraktiserende, som betaler mindre end det
nye minimumsbidrag, vil SEB Pension opkræve det nye bidrag pr. 1. juli 2013.
Nyt minimumsbidrag
Turnuskandidater

Ansatte kiropraktorer

Privatpraktiserende *)

4.118
4.438
4.083
*) For privatpraktiserende sker pensionsindbetalingen privat, og minimumsbidraget er derfor reduceret i forhold til de
ansattes pensionsbidrag med arbejdsmarkedsbidraget på 8 procent.

Betaling for udbud
Der er aftalt en betaling til Willis for hele udbudsprocessen på i alt 100.000 kr. svarende til knapt 200 kr. pr.
medlem. For at sikre den laveste nettoudgift fratrækkes udgiften i medlemmernes pensionsopsparing i SEB
Pension, hvor der har været fradrag for pensionsindbetalingen.

Rådgivningskampagne i andet halvår 2013
Willis og Dansk Kiropraktor Forening planlægger en rådgivningskampagne i andet halvår 2013, hvor fokus
skal være på investering af pensionsopsparingen.
Mange medlemmer har flere policer i SEB Pension (og måske hos andre pensionsleverandører), og vi vil
derfor benytte lejligheden til at drøfte mulighederne for at sammenlægge policerne, således at man får et
bedre overblik, optimeret investeringen og formindsker udgifterne til administrationsomkostninger. Endelig er
det en god anledning til at drøfte, hvorvidt forsikringsdækningerne fortsat passer til ens økonomiske og familiemæssige situation.
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Kontakt Willis
Hvis du har spørgsmål til din pensionsordning er du altid velkommen til at kontakte Willis på 88 13 92 82
eller du kan sende en e-mail til din pensionsrådgiver Tina Bang, tib@willis.dk.
Med venlig hilsen
Willis
Søren Lauridsen
Account Director
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