
- Landsforeningen af forsvarsadvokater har indgået et samarbejde med Honestus & Partners om 
levering af forsikrings og pensionsydelser til medlemmerne

- Der opleves stor efterspørgsel for mulighed for forsikring ved tab af erhvervsevne, uden krav om 
opsparing

- Samtidig har der været et ønske om at undgå store tidskrævende lægetjek, ifm. Oprettelsen af 
forsikringerne.

- Begge dele er blevet løst med foreningens nye samarbejde



Kort intro
- Navn: Thomas Larsen
- Pensionsbranchen i 16 år
- Bor i København
- Har arbejdet hos: SEB Pension - Pensionkundechef

AON Middle East & North Africa – Broker Sales Multinationals
Danica Pension - Pensionskundechef
Honestus – Partner & Pensionsmægler

- Honestus & Partners
- Eksisteret siden 2018
- 40 ansatte
- Fire kontorer: København

Skanderborg
Esbjerg
Aalborg



Dækning ved tab af erhvervsevne

- Erstatter lønnen hvis man ikke længere kan arbejde pga. sygdom eller ulykke

- Dækker fagspecifikt til advokater (ejere og ansatte)

- Dækker så længe man ikke kan arbejde – potentielt til folkepension

- Dækker fuldt ud fra 50% erhvervsevnetab

- Bliver udbetalt månedligt til alm. Beskatning

- Fradrag for indbetalingerne i bund og topskat



- Forsikring uden krav om opsparing

- Dækker fagspecifikt ved tab af erhvervsevne

- Ingen krav om helbredsskemaer og lægetjek – Kun krav om nuværende arbejdsduelighed

- Indeholder også sundhedsforsikring

- Betaling privat eller via faktura til virksomhed

- Fylder altid op til 100% af lønnen



EJERFORHOLD

IMPILO
ANSATTE I ALT

280+
LOKATIONER

3 lande
SVERIGE (1996)
DANMARK 
(2017)
NORGE (2019)

OMSÆTNING

SEK 1,6 mia. 
FORSIKREDE

300.000+
VIRKSOMHEDSKUNDER

20.000+
SOLVENSGRAD

175%



Pris-eksempler

Dækning ved tab af erhvervsevne

Dækning 1.000.000 årligt 

Månedlig pris: 940,-

Sundhedsforsikring

Månedlig pris: 166

Total før skat: 1.106

Total efter skat: ca. 574 (ved top skat)

Dækning ved tab af erhvervsevne

Dækning 500.000 årligt 

Pris: 565,-

Sundhedsforsikring

Pris: 166

Total før skat: 731,-

Total efter skat: ca. 394,- (ved top skat)



Yderligere muligheder

Livsforsikring

Dækning: 1.000.000
Månedlig Pris: 64,-

Dækning ved kritisk sygdom

Dækning: 100.000
Månedlig Pris: 52,5

Pension

Passiv forvaltning til lave investeringsomkostninger
0,4-0,6% i ÅOP

Erhvervsforsikringer samt private forsikringer



Jeres ordning – Brug den!
Eget risikoregnskab giver fordele og jeg får mulighed 

for at handle på jeres vegne



Thomas Larsen
Honestus & Partners

Kontakt:
25260180

Thomas.J.Larsen@honestus.dk


	Dias nummer 1
	Kort intro
	Dækning ved tab af erhvervsevne
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Pris-eksempler
	Yderligere muligheder
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9

