
 

Senior © Willis Towers Watson  

 

Der er mange gode grunde til at fastholde dygtige og erfarne medarbejdere i 
organisationen – og give dem adgang til målrettet rådgivning.  
 
Willis Towers Watsons personlige rådgivning og ar-
rangementer hjælper organisationer med at servicere, 
fastholde og forberede virksomhedens seniorer til den 
bedst mulige overgang mellem arbejdsliv og pensions-
tilværelse.   

Seniorøkonomisk rådgivning 
– det personlige møde  
Den seniorøkonomiske rådgivning kan hjælpe jeres 
medarbejdere til at få overblik over nogle af de mange 
vigtige spørgsmål, der trænger sig på, når seniortilvæ-
relsen nærmer sig: 
 
■ Hvordan vil økonomien se ud, når medarbejderen 

forlader arbejdsmarkedet?  
■ Hvad er den optimale pensionsalder? 
■ I hvilken rækkefølge skal pensionerne udbetales? 
■ Kan vi beholde vores bolig?  
 

Seniorseminarer 
Seniorseminarerne har det overordnede formål at klæ-
de seniormedarbejdere på til at forberede overgangen 
fra at være mange år på arbejdsmarkedet til at skabe 
et godt og indholdsrigt liv uden for arbejdsmarkedet.  
Et seniorseminar kan afholdes som: 
 
■ dagsseminarer  
■ to-dages-seminarer  
■ temadag(e) 
■ gå-hjem-møde   
■ særlige 60+ dage 

Tema for seminar kan være: 

■ Pensionsforholdene i virksomheden og samspillet 
med det offentlige 

■ Pensionsøkonomi hele livet 
■ Efterløn og deltidspensionsregler – fastholdelse og 

deltidsarbejde 
■ Senior i arbejde – arbejde som senior 
■ Rådgivning om arveregler og begunstigelse 
■ Testamente og fremtidsfuldmagt 

 

Hvad koster det? 
Betalingen for de enkelte ydelser kan lægges ind i det 
samlede vederlag, men ydelserne kan også tilkøbes 
som ekstra ydelser. Det kan aftales, at nogle ydelser 
er for medarbejderes egen regning, og nogle ydelser 
betales af firmaet. For andre løsninger anbefaler vi at 
kontakte Willis Towers Watson 
 
En seniorøkonomisk rådgivning koster 12.000 kr., men 
kunder i Willis Towers Watson får rabat, så prisen er 
9.500 kr. 

Kontakt 
Hvis du er interesseret i at høre mere om vores råd-
givning og arrangementer for seniorer, er du meget 
velkommen til at kontakte Seniorøkonomisk Rådgiv-
ning på + 45 88 13 96 00 eller på e-mail  
senior@willistowerswatson.com 
 
Læs mere på willissenior.willisweb.dk 

Vil I gøre mere for 
jeres seniorer? 

https://willissenior.willisweb.dk/
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