
En fleksibel pensions- og forsikringsordning til dig som selvstændig med lav 

månedlig indbetaling – Endnu en fordel for dig som DJØF’er! 
I samarbejde med Juristernes og Økonomernes Pensionskasse giver vi nu alle jer nystartede selvstændige 

mulighed for at vælge et koncept som er skræddersyet til en enkeltmands opstartsvirksomhed.  

Som nystartet er der ikke nødvendigvis et stort overskud eller indtjening lige med det samme, og hvis der er 

den ene måned, er det ikke sikkert at næste måned er ligeså god. 

Så stor sikkerhed kan du få for bare 1.300 kr. om måneden 
For bare 1.300 kr. pr. måned, tilbyder JØP dig en standardpakke der dækker de mest efterspurgte 

forsikringer blandt DJØF’erne og samtidig sparer du op til din alderdom. 

 

Og ønsker du at indbetale mere, så har du flere muligheder for forsikringsdækninger og opsparingsformer, 

alt efter dine behov og din familiemæssige situation. 

 

Som selvstændig er du afhængig af din egen evne til at kunne arbejde og derfor tjene penge, og JØP 

anbefaler dig derfor at forsikre dig selv og overveje at lave sundhedsforsikring til dig selv og evt. din familie. 

Ved at have standardpakken og tilvælge sundhedsforsikring til en særlig JØP pris, har du dannet størst 

muligt sikkerhedsnet for dig selv, så du kan koncentrere dig om opbygge dit firma. 

Din pension SKAL være fleksibel 
Livet som selvstændig kan være uforudsigeligt, og derfor skal pensionen passe til dig og ikke omvendt! 

Du skal naturligvis ikke binde dig til en stor månedlig minimumsindbetaling, og vi ved også, at du som 

nystartet selvstændig jo ikke kan dokumentere en indkomst, og det er her vores standardpakke hjælper dig 

i gang. 

Her kan du se hvordan en JØP pension til en selvstændig kan bevæge og udvikle sig gennem et 5 års forløb 



Et eksempel på en JØP pension og et 5 årigt caseforløb 

 

Tilpas pensionen til din virksomhed og din familiemæssige situation 
I takt med at din indtjening stiger kan du med fordel øge dine forsikringer og din indbetaling. Husk også at 

du hvert år inden medio december kan indbetale op til 30 % af dit overskud på pensionen og få fuldt 

fradrag. Søg altid hjælp fra en revisor når du skal have udarbejdet dit årsregnskab.  

Der kan også være andre fradragsmuligheder, og det hjælper JØP dig naturligvis med at gennemgå. 

Book et onlinemøde med en pensionsrådgiver 
Sid i ro og mag og når det passer dig, og få pensionsrådgivning som et onlinemøde med en vendt skærm 

funktion, hvor det passer dig. Her kommer rådgiveren altså til dig, og der er flere forskellige tider at vælge 

imellem. 

Book tid allerede nu på www.joep.dk/onlineraadgivning-individuel  

Samtalen er fuldstændig uforpligtende, men JØP håber at byde dig velkommen og fortælle dig mere om 

dine mange fordele med pension hos JØP som DJØF’er. 

DJØF anbefaler pension i JØP fordi 
Pensionen i JØP er yderst fleksibel og det er en eksklusiv klub hvor kun DJØF’ere kan blive medlemmer. Du 

kan løbende skrue op og ned for indbetalingsstørrelse og dækninger. Du kan også tage JØP pensionen med 

dig gennem hele dit arbejdsliv.  

Hos JØP kommer du med i en medlemsejet pensionskasse med lave omkostninger og en solid depotrente, 

og du får derfor direkte del i overskuddet. Det synes de fleste er en rigtig god ide.  

 

 

http://www.joep.dk/onlineraadgivning-individuel

