SÅDAN INDBETALER
DU TIL PENSIONEN
Når du skal til at indbetale til AP Pension, gøres det i jeres lønsystem via Nets Overførselsservice. Det
er en hurtig og enkel registrering af jeres data, som sikrer, at indbetalingerne bliver behandlet korrekt.

INDBETALING VIA NETS

ÆNDRINGER OG FRATRÆDELSE/ORLOV

De fleste lønsystemer kan i dag overføre pensionsindbetalinger via Nets Overførselsservice, og dermed kan du
sende os oplysninger som løn, pensionsbidrag, start- og
fratrædelsesdato m.m.

Hvis der sker ændringer i en medarbejders arbejdsmæssige forhold, for eksempel ændring af løn, pensionsbidrag,
fratrædelse eller orlov, skal du kontakte jeres pensionsrådgiver.

Du skal bruge disse oplysninger:

Ved fratrædelse/orlov informerer vi efterfølgende medarbejderen om, hvad det betyder for hans eller hendes
pensionsordning.

▪▪ Nets-/PBS nummer: 0074 0187
▪▪ Indbetalingskode: Oplyses af AP Pension

INDBETALINGSKODE

Hos AP Pension benytter vi en indbetalingskode i forbindelse med indbetalingerne. Koden angiver, hvilken aftale
indbetalingen skal ind på, og sikrer dermed, at den placeres på den rigtige ordning, samt at den bliver investeret
korrekt og rettidigt.
Når vi er klar til at modtage betalingen, kontakter vi jer
med oplysning om, hvilken kode I skal benytte.
I skemaet herunder kan du se, hvor koden skal indsættes
i de mest anvendte lønsystemer. Anvender I et andet
lønsystem, er I velkomne til at kontakte os, så hjælper vi
jer videre.

HVIS NETS IKKE ER EN MULIGHED

Har du ikke mulighed for at indbetale via Nets – hvad end
det er ekstraordinære bidrag eller medarbejdernes løbende
indbetalinger, beder vi dig kontakte os, så vi kan hjælpe dig
med en alternativ indbetaling.

OPRET OVERFØRSLER HOS NETS

Det er nemt og hurtigt at oprette sig hos Nets. Hvis du ikke
allerede har en Netsaftale, kan du kontakte Nets på 4489
2720.

SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med indbetaling, er du
velkommen til at kontakte os på 3916 5000.

LØNSYSTEM

MENUPUNKTER

FELT I LØNSSYSTEM

Danløn		

Lønberegning // Pension // Pension 3 eller Pension 4

Kundeid

Dataløn		

Pension FO eller Arbejdsmarkedspension

Kundenummer

Proløn		

Du skal selv kontakte Proløn

Koden kan tastes, efter Proløn har givet tilladelse

AP PENSION
Østbanegade 135
2100 København Ø
3916 50000

Axel Kiers Vej 11
8270 Højberg

		www.appension.dk

