
Vårt pensjonssparingsprogram for din sikkerhet

Som familieeid selskap er PM-International Group opptatt av å sikre våre
samarbeidspartnere også i framtiden
Sammen med ett av verdens største forsikringsselskaper har vi derfor utviklet et unikt
pensjonssparingsprogram
Fra nivået International Marketing Manager (IMM) har du muligheten til å spare opp
pensjon sammen med PM-International
PM-International betaler inn den ene halvparten av beløpet som spares månedlig.
Sparebeløpet stiger i takt med nivå. Som IMM sparer du sammen PM-International 25,- € i
måneden og beløpet stiger opp til et månedlig beløp på 1.250,- €.
Våre distributører oppnår dermed en gevinst på 100% på beløpet de selv sparer
Når tidspunktet for utbetaling av det oppsparte beløpet kommer, kan distributøren selv
velge en livslang pensjon eller en utbetaling av det totale beløpet
PM-International bidrar med hele 50% av sparebeløpet

Simple. Successful.

PM-Internationals Pensjonssparingsprogram

Slik fungerer PM-Internationals Pensjonssparingsprogram:

Så snart distributøren har nådd nivået IMM i markedsføringsplanen, er det mulig å starte
pensjonssparing gjennom PM-International. PM-International bidrar med 50% av det månedlige
beløpet som spares. Alt etter nivå, kan det månedlige beløpet ligge på hele 1.250,- €. 
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PM-Internationals Pensjonssparingsprogram

Hva inngår i pensjonssparingen?

Utbetaling av det oppsparte beløpet i sin helhet eller livslang utbetalt pensjon. Distributøren
velger selv hvilken form for utbetaling. 

Hvordan fungerer pensjonssparingen i praksis?

Pensjonssparingen er en klassisk direkteforsikring. Forsikringtaker er PM-International AG,
distributøren er den forsikrede personen. Når innsparingen har løpt i 5 forsikringsår, og
distributøren er minimum 30 år gammel, overføres kontrakten i sin helhet til distributøren.
Fram til dette tidspunktet eies kontrakten med 50% av PM-International AG og med 50% av
distributøren. 

Når kan distributøren få det oppsparte beløpet utbetalt?

Utbetalingen skjer når distributøren har fylt 67 år, og fra og med årsdagen for inngått
forsikringsavtale.

Hvilken rente utbetales pr 2020?

Den totale renten av den oppsparte andelen lå i 2020 på i gjennomsnitt 3,4%. Dette betyr en
rente på høyt nivå.

Hva skjer hvis distributøren når et lavere kvalifikasjonsnivå enn avtalen og
månedlig sparing tilsier?

Oppnå distributøren ikke nivået i en eller flere måneder, vil beløpet umiddelbart tilpasses det
oppnådde nivået. Dette har også umiddelbar innvirkning på beløpet som betales inn av PM-
International (dette kan kompenseres med en høyere egenandel).

Hva skjer hvis distributøren når et høyere kvalifikasjonsnivå eller hvis
distributøren ønsker å betale et høyere beløp?

Det er mulig å høyne beløpet for innbetaling. I dette tilfellet skrivet det en ny kontrakt som
omhandler differansen av den opprinnelige avtalen og det nye, avtalte beløpet. Beløpet som
innbetales av PM-International AG, vil alltid tilsvare det oppnådde nivået, selv om distributøren
ønsker å øke innsparingsbeløpet før oppnådd nivå. 


