NR. 2 / DECEMBER 2017

NYT
HØJT AFKAST FREM
TIL NOVEMBER
HVIS FREMGANGEN FORSÆTTER ÅRET UD, HAR DIP KURS
MOD ET POSITIVT AFKAST FOR 2017
2017 har kurs mod et godt afkast. Efter de første 10 måneder af året kunne afkastet af investeringerne opgøres
til 8,5 pct. efter en jævn stigning året igennem. Og fremgangen er bredt funderet, forklarer DIP’s investeringsdirektør Mikkel Svenstrup:
”Alle aktivklasser har bidraget til fremgangen med aktierne
som den klart største bidragsyder med et afkast på hele 13,4
pct. Det aktieopsving, som vi er inde i, er det længste siden
finanskrisen, og vi skal tilbage til jubelåret 2013 for at finde
en større fremgang. Dengang steg de globale aktier 25 pct.”
På den korte bane ser væksten i den globale økonomi stadig
robust ud, så vi forventer stadig et fornuftigt afkast for den
kommende tid, om end noget lavere end i år.”

Dine penge
vokser
hos DIP
Depotrente i
2018 på

6,3%
før skat

Mikkel Svenstrup

Da aktierne udgør over 40 pct. af den samlede formue, vejer
det gode aktieafkast tungt i det samlede billede. Næsten 65
pct. af årets formuevækst kan tilskrives aktiefremgangen.

SPAR I SKAT –
INDBETAL EKSTRA
INDEN NYTÅR
Du eller din arbejdsgiver kan stadig nå at
indbetale ekstra til din pensionsordning,
så du kan udnytte dit fradrag i 2017.
Vi skal modtage din indbetaling senest
fredag den 29. december.
Læs mere på dip.dk/spariskat2017

Det logiske valg

@

Vi har brug
for din e-mail,
så vi kan
kontakte dig.

Vi udlodder et gavekort.
Læs mere på bagsiden.

VI LØFTER ANSVARET I FLOK
Som en del af det fortsatte arbejde med ansvarlige investeringer har
DIP meldt sig ind i den FN-støttede organisation Principles for Responsible Investments (PRI). Med medlemskabet bliver DIP en del af verdens
største netværk med fokus på ansvarlige investeringer.
PRI er etableret på initiativ af en række af verdens største investorer i
samarbejde med UNEP FI (UN Environmental Programme Financial Initiative) og UN Global Compact.
Som medlem af PRI forpligter DIP sig til:
Δ at indarbejde hensyn til miljø og sociale forhold i investeringsanalysen og
beslutningsprocessen
Δ at være en aktiv ejer samt indarbejde hensyn til miljø og sociale forhold i
vores politikker og processer gældende for investeringer
Δ at opfordre selskaber, vi investerer i, til at være åbne om deres arbejde
med miljø og sociale forhold
Δ at fremme accept og implementering af principperne inden for den
finansielle industri
Δ at samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af
principperne
Δ at rapportere om vores aktiviteter og fremskridt omkring implementeringen af principperne.
DIP har arbejdet med ansvarlighed i sine investeringer i flere år, og medlemskabet af PRI understøtter vores arbejde med implementering af FN´s
Retningslinjer om Menneskerettigheder og Erhvervsliv samt OECD’s Retningslinjer til Multinationale Selskaber.

DIN PENSION SKAL
RÆKKE LÆNGERE
Forskerne er ikke i tvivl. Vi lever længere,
og især højtuddannede kan se frem til et
sundere og mere aktivt liv længere op i
årene. Det skal din pension afspejle. Og
derfor har DIP gennemført en række
ændringer til din pension, så den rækker
længere, og forsikringerne dækker i flere år.

Det kan DIP gøre:
Δ Investere dine penge med en afbalanceret risiko, så du får et godt
afkast.
Δ Sørge for gode, fleksible pensionsprodukter.

ANSVARLIGHED
OG AFKAST –
MEDLEMSMØDE
Det er en hovedopgave for DIP at
sikre dig det bedst mulige afkast
på din pensionsopsparing. Men
ikke for enhver pris. Der for er
vi optaget af at investere dine
penge ansvarligt.
Til dette medlemsmøde kan du få
et kig ind i maskinrummet når vi
fortæller om bl.a. de retningslinjer
DIP har besluttet at følge i arbejdet
med at investere ansvarligt.
Hold øje med dip.dk
for mere info.
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Hvornår vil du
gå på pension? Rækker
opsparingen til drømmene?
Bliv klogere på dip.dk, hvor du
kan beregne forskellige
scenarier ved hjælp af
pensionsberegneren

Det kan du selv gøre:
Δ Blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Vidste
du fx, at din pension stiger med ca. 7 pct.,
for hvert år du udsætter den?
Δ Betale mere ind – jo tidligere, jo bedre.

NU FÅR DU BEDRE
FORSIKRINGER I
LÆNGERE TID
Gruppeforsikringen er en vigtig og integreret del af DIP’s pensionsordning,
og du kan se frem til en endnu bedre
forsikring fra den 1. januar 2018. Vi
forhøjer det beløb, der kommer til udbetaling ved kritisk sygdom, ulykke og
død. Samtidig forlænger vi forsikringerne, så du er dækket, til du fylder 68
år (invalidesum dog indtil 62 år).

Brug for ekstra dækning?
Hvis du har brug for ekstra dækning
ud over de forsikringer, som følger
med i din pensionspakke fra DIP, kan
du selv tegne ekstra forsikring på favorable vilkår hos vores samarbejdspartner Forenede Gruppeliv. For at
kunne gøre brug af tilbuddet skal du
i forvejen være dækket af DIP’s almindelige gruppeforsikring og kunne
afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Her kan du se tilvalgsdækninger og priser pr. 1. januar 2018:
Dødsfaldsdækning
DÆKNING

500.000 kr. 		
1.000.000 kr.		
1.500.000 kr.		
1.800.000 kr.		

Dødsfaldsdækning + kritisk sygdom

PRIS PR. KVARTAL

287 kr.
574 kr.
861 kr.
1.034 kr.

BELØB		

500.000 kr.
1.000.000 kr.
1.500.000 kr.
1.800.000 kr.

+
+
+
+

PRIS PR. KVARTAL

150.000 kr.
200.000 kr.
250.000 kr.
300.000 kr.

550 kr.
924 kr.
1.299 kr.
1.559 kr.

GRØNT LYS
FOR VIDERE
FUSIONSPROCES
DIP har indgået aftale med Ingeniørforeningen IDA og pensionskassen ISP om fortsat at arbejde
mod en fælles pensionskasse for
ingeniører.
Parterne er blevet enige om en
hensigtserklæring, hvoraf det
fremgår, at alle ingeniører, der fra
den 1. april 2018 ansættes inden
for det offentlige overenskomstområde, får pensionsordning i DIP.
”Vi er meget glade for, at IDA har
valgt, at danske ingeniørers fremtidige indbetalinger skal gå til DIP”.
siger Peter Falkenham, formand
for bestyrelsen i DIP.
Læs mere på www.dip.dk

Du kan læse mere om gruppeforsikringer og ekstra dækninger på dip.dk

SEND DIN PENSION TIL
SERVICEEFTERSYN
Det er ikke kun biler, der skal til serviceeftersyn jævnligt.
Det skal pensionsordninger også. Især når der sker omvæltninger
i dit liv.
Du bliver måske gift, skilt, skifter job, dine børn bliver voksne, eller du
bliver for syg til at arbejde.
Når der sker noget, så husk din pensionsordning. For din egen skyld.
På dip.dk kan du læse mere om, hvad du kan gøre, hvis du kommer ud
for en ændring i livet. Du er også altid velkommen til at ringe til en af
vores rådgivere på tlf. 82 33 00 00.

ER DU PÅ
E-BOKS ?
Vi opfordrer alle medlemmer til
at tilmelde DIP til deres e-Boks
– 78 pct. har allerede gjort det.
Det er en sikker og nem måde
at kommunikere med din pensionskasse på.
Vi har g jor t det let for dig at
tilmelde DIP til din e-Boks – du
skal bare logge på med NemID.

@

@

Vi har brug
for din e-mail,
så vi kan
kontakte dig

@

@

Vidste du:

∆ at du kan modtage invitationer til medlemsarrangementer og generelt blive orienteret via e-mail?
∆a
 t du kan modtage DIP Nyt elektronisk?

@

Det eneste krav er, at vi har din e-mail. Log på
Min pension, og angiv din e-mail under profiloplysninger. Så er du med i konkurrencen om et
gavekort til Small Danish Hotels til en værdi af
2.000 kr. Vi trækker lod blandt alle medlemmer,

@

som har oplyst deres e-mailadresse på
dip.dk/minpension senest den 15. januar 2018

GENERALFORSAMLING 2018

MEDLEMSARRANGEMENTER

DIP afholder ordinær generalforsamling tirsdag den
10. april 2018 kl. 17.00 i Ingeniørhuset, Kalvebod
Brygge 31, 1780 København V.

Som medlem af DIP har du mulighed for at deltage i medlemsarrangementer. Vi tager emner op, som er relevante
for dig og din pensionsordning.

Du kan allerede nu give bestyrelsen eller andre fuldmagt,
hvis du ikke selv har mulighed for at deltage. Fuldmagten
kan downloades på dip.dk/GF2018 og sendes til DIP eller
mailes til generalforsamlingdip@pplus.nu

Seniormøder
Seniormøder henvender sig til medlemmer, som er begyndt
at planlægge overgangen til livet som pensionist. Formålet
med mødet er at hjælpe dig i gang med at overveje, hvordan
du ønsker din pensionisttilværelse, og om det eventuelt
medfører ændringer i dit arbejdsliv.

Du kan læse mere om afgivelse af fuldmagt og retningslinjer for afholdelse af generalforsamling på
dip.dk/GF2018

GOD JUL OG
GODT NYTÅR

Seniormøder i
København:
• 28. februar
• 28. november

SENIORMØDE
I AARHUS I
EFTERÅRET 2018.

Tilmelding på dip.dk

Hold øje med
dip.dk for
mere info
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