
Vejledning: Send pensionsinfo til din rådgiver 

Log på netbank og følg nedenstående vejledning. 
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Tab af erhvervsevne 

Pensionsinfo 

Letpension 

Qr Bolig 

Bekræft nedenstående 

Gå til Pensionsinfo 

N�r du logger p� Pensionslnfo via netbanken, accepterer du samtidig, at dit CPR-nummer 
bliver vider egivet til Pensionsinfo. 
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Tab af erhvervsevne 

Pensionsinfo 

Letpension 
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Du kan nu åbne Pensionsinfo i en ny fane I Klik på II Du kan nu åbne Pensionsinfo j en ny fane" 



Pensionsinfo•· DA I EN 

Få overblik over udbetalinger og dækninger ved 
pension, sygdom og dod 

Log ind med NemlD 

Du har valgt at logge dig ind i Pensionsinfo med NemlD Da vi ikke automatisk får dit 
cprnummer fra NemlD, beder vi dig igen indtaste dit cprnummer 

• 

0 ATP 
Data leveret 

0 Forenede Gruppeliv 
Data leveret 

0 PFA Pension 
Data leveret 

Indtast CPR nummer 
Indtast cpr.nr. og tryk på 

"Jeg samtykker". 

Når du bruger Pensionsinfo har vi brug for dit CPR-nummer for at sikre unik 
identifikation af dig i forhold til dine pensionsudbydere og til sammenstillingen af 
dine pensioner. 

Behandling af CPR-nummeret er nodvendig for funktionen af tjenesten, men kræver 
dit samtykke. 

Pensionsinfo bruger ikke CPR nummeret til andet. Du kan til enhver tid trække dit 
samtykke tilbage hvilket betyder, at du næste gang du besøger siden vil blive 
anmodet om samtykke på ny. 

JEG SAMTYKKER 

Indsamling er færdig 

FORTSÆT ➔ 

Klik på "Fortsæt" 

... ELLER ÅBN PENSIONSINFO 

Bliv kontaktet af Nordfyns Bank 

Ha r du ikke en aftale om ierso11ii rådgi"m ng i Nordfyns Bank og ønsker du at bl
i

v, kontaktet af riordlyrs Bank, skal d,, udfylde dine kontalctopl)sninger i 
fene·ne herunder: 

Felter ned • skal udiyljes 

releforrn.mmer" 

Drt tlt.nr. 

Besked til selskabet eller rådgiver 

SEND OPLYSNINGER FOR MIG 

Træffe, bedst 

Dm e-rra,I 

Indtast telefon nr. og e-mail adresse og tryk på 

"'Send oplysninger for mig'
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