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NYT
DIP SÆTTER DANSKE BANK
PÅ OBSERVATIONSLISTE
Det, der er foregået i Danske Bank omkring hvidvask, er i klar strid
med pensionskassens principper og værdier, og vi tager skarpt
afstand fra bankens involvering i hvidvask.
Derfor har vi sat Danske Bank på pensionskassens observationsliste.

”

Ligesom mange af vores medlemmer er vi
dybt forargede over Danske Banks handlinger, og vi kan godt forstå, hvis mange
danskere, heriblandt vores medlemmer,
har mistet tilliden til banken,“
udtaler adm. direktør Søren Kolbye Sørensen.

Pensionskassen er aktionær og kunde i Danske Bank, og vi følger
udviklingen i banken tæt gennem løbende og direkte dialog med
ledelsen i banken. Herudover er vi også i dialog med ledelsen via
eksterne konsulenter, som repræsenterer pensionskassen og en
række andre aktionærer i banken. Dialogen handler bl.a. om kulturen
i banken, bestyrelsens rolle i hvidvasksagen, og hvilke ændringer
der er sket og skal ske i forhold til processer og kultur i banken.
Pensionskassen støtter op om, at der snarest etableres en ny ledelse i banken, så der med fuld kraft kan gennemføres de nødvendige tiltag for at genoprette tilliden til Danske Bank.
Læs mere på dip.dk, hvor du også kan læse om DIP‘s holdning til
udbytteskattesagen.

IDA SAMLER ALLE INGENIØRER
I ÉN PENSIONSKASSE
Det har taget 25 år, men nu lykkes det endelig. Fremover samles alle ingeniører i én
pensionskasse til gavn for medlemmerne
og deres pensionsopsparinger.
Tilløbet har været langt. Nogle vil sige for
langt, andre vil pege på, at den slags tager
tid. Faktum er, at alle ingeniører nu samles
i én pensionskasse. Alle nye ingeniører, der
hører under den offentlige overenskomst,

Det logiske valg

bliver nu samlet i pensionskassen DIP. For
Peter Falkenham, bestyrelsesformand i DIP,
er det en historisk dag.
– Der er ting, der er værd at vente på. Hvert
år glæder vi os over, at vi bliver flere og flere
medlemmer i DIP, og nu bliver den glæde
kun endnu større. For langt om længe kan vi
byde velkommen til alle ingeniører under IDA.
Peter Falkenham,
bestyrelsesformand i DIP,

DIN PENSION
VOKSER MERE END
GENNEMSNITTET
Det går godt for DIP. Antallet af medlemmer vokser, indbetalingerne stiger, og for DIP’s medlemmer
er der udsigt til, at pensionsdepoterne vil vokse mere end gennemsnittet i Danmark.
Mange ingeniører går rundt med en lille
iværksætter i maven, og de seneste år
har en del taget springet. Hos DIP er det
tydeligt, at mange har succes med det.
Det område, der vokser mest, er blandt
de små ingeniørdrevne iværksættervirksomheder. Ud over at de hyrer flere
medarbejdere, så vælger flere og flere
iværksættere aktivt DIP’s pensionsordning til deres medarbejdere. For Søren
Kolbye Sørensen, adm. direktør i DIP,
vækker det glæde:
”Vi har de seneste år fokuseret på at lave
aftaler med de mange små danske iværksættere drevet af ingeniører. De er ikke
bare vigtige for DIP, men for hele Danmark,
for det er her, vi skal finde morgendagens
danske erhvervssucceser. Derfor glæder
det os meget, at de opruster med nye

medarbejdere, og at flere og flere af virksomhederne mener, at DIP er det rigtige
valg for deres medarbejdere.”
De nye DIP-medlemmer er jævnt fordelt
over hele landet. Men der, hvor DIP oplever
den relativt største medlemstilvækst, er i
de fire regioner uden for hovedstadsområdet. Medlemmerne i Region Hovedstaden udgør dog stadig den største andel af
DIP’s samlede medlemsskare.

Det sker på trods af, at markedet ellers
tabte pusten i 2018 efter en række gode
år. Mange danskere med markedsrentepensioner vil opleve, at udviklingen i deres
pensionesdepot stort set står stille i år.
Men for DIP-medlemmer vil det se markant anderledes ud. Her vil medlemmerne
opleve stigninger på op til 6,3 procent på
deres pensionsdepoter, hvilket er blandt
den højeste depotrenter i markedet.
Læs den fulde historie på dip.dk

Dit pensionsdepot vokser i år
på grund af DIP’s særligt høje
depotrente
De mange nye medlemmer får allerede i
deres første år glæde af medlemskabet,
da de bliver budt velkommen med en flot
depotrente.

Ændringer til
pensionerne i 2019
Lavere forventninger til afkast og længere levetider præger
pensionsbranchen. Det vil kunne ses på pensionsprognoserne det kommende år.
For medlemmerne i DIP betyder det, at de må forvente et
lavere afkast, og at der vil ske en ændring i udbetalingsforløbet, så de vil få lidt færre penge i starten af pensionisttilværelsen - til gengæld vil den række længere.
Vi forventer også, at der er i 2019 vil ske ændringer i priserne på invalideforsikringen. Det skyldes, at de nuværende priser ikke kan dække de faktiske omkostninger. Vi
kan endnu ikke oplyse den præcise stigning, hold derfor
øje med dip.dk for mere information.
Du kan læse mere om ændringer til pensionerne i 2019
på dip.dk

Du h@r noget, vi
gerne vil h@‘ . . . .
. . . . og det er din
e-mailadresse

@

Vi trækker lod om to vingaver
blandt alle medlemmer, som
har oplyst deres e-mailadresse
på Min pension senest
den 15. december 2018.

TOPKARAKTER TIL
VORES ANSVARLIGE
INVESTERINGSPOLITIK
Den FN-støttede organisation Principles for Responsible Investments (PRI),
der er verdens største netværk med fokus på ansvarlige investeringer, har i sin
seneste rapport givet os topkarakteren A+ for vores politik og retningslinjer for
ansvarlige investeringer.
”Vi har arbejdet med at implementere den nye politik og de nye retningslinjer i
halvandet år. Og selvom endestationen langt fra er nået, viser anerkendelsen
fra PRI, at vi er på rette spor,” fortæller Kirstine Lund Christiansen, chef for ansvarlige investeringer i DIP.
Ud over investeringspolitik og -retningslinjer har PRI også vurderet DIP på en række
andre parametre. Her scorer vi også flotte karakterer, som er på højde med eller
højere end de andre lignende pensionskasser, der er medlem af PRI-netværket.

PRI-medlemskab forpligter
Som medlem af Principles for Responsible Investments (PRI) forpligter DIP sig blandt andet til at
arbejde ud fra en række principper, der har til formål
at styrke den miljømæssige, sociale og administrative ansvarlighed i investeringer.

EKSTRA
DÆKNING?
DIT VALG
Vil du give din familie ekstra tryghed? Eller
passe ekstra godt på dig
selv, hvis du bliver kritisk syg? Så kan du som
medlem af DIP tegne en
supplerende dækning til
en favorabel pris.
På den måde kan du justere dine dækninger, så
de passer til dine behov. Fx
kan du hæve udbetalingen
op til 1.800.000 kr. ved
dødsfald og op til 300.000
kr. ved kritisk sygdom.

Læs mere på dip.dk
Tilbuddet er eksklusivt for
medlemmer, som betaler
bidrag til deres pensionsordning, og som har en
alm. gruppeforsikring.
Læs mere på dip.dk/supplerendegruppeforsikring

STATUS PÅ FUSIONEN

Bestyrelserne
har travlt

DIP
JØP

Som du sikkert ved, forventer DIP‘s bestyrelse på næste års generalforsamling at bede medlemmerne tage stilling til en fusion mellem DIP og JØP. Og det er noget, som kræver masser
af forberedelse. Derfor har de to bestyrelser nedsat et forhandlingsudvalg bestående af to
bestyrelsesmedlemmer fra hver pensionskasse.
Udvalgets opgave er at diskutere og behandle de mange grundlæggende tekniske elementer bag
fusionen, inden de præsenteres for de samlede bestyrelser. Blandt andet skal der udarbejdes
en ny fælles vedtægt og et fælles regulativ, som de kommende medlemmer skal optages på.

FAKTA OM FUSIONEN
Siden 2015 har DIP og JØP haft fælles administration. For at styrke pensionskasserne beder bestyrelsene medlemmerne tage stilling til en fusion mellem de to
pensionskasser, hvilket vil skabe én samlet pensionskasse for 100.000 akademikere med en pensionsformue på over 120 mia. kr.

”Skaaat? Har du husket
at betale ekstra ind på
pensionen, så vi kan få
fradrag?”
Ellers kan du stadig nå det. Lav en ekstra
indbetaling til din pensionsordning,
og slip billigere i skat.
Gå ind på dip.dk/spariskat 2018, og
læs hvordan.
PS: Sidste frist for indbetaling er den
27. december.

GENERALFORSAMLING 2019
DIP afholder ordinær generalforsamling mandag den 29. april 2019
kl. 17.00 i Ingeniørhuset, Kalvebod
Brygge 31, 1780 København V.
Har du ikke selv mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du
allerede nu afgive fuldmagt.
Læs mere på
dip.dk/generalforsamling

SÆT KRYDS
I KALENDEREN

29. APRIL
KL. 17

BLIV KLAR
TIL DIT OTIUM
”Hvor høj bliver min pension? Kan jeg gøre
noget for at få mere udbetalt? Hvilke regler
gælder for folkepensionen?” Spørgsmålene
kan være mange, når man nærmer sig
pensionsalderen. Derfor afholder vi løbende
seniormøder for at klæde kommende pensionister godt på til deres otium.
Læs mere på dip.dk/seniormoede

Læs mere på dip.dk
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