Heap Pressemeddelelse
22. juni 2020

Nyt pensions-startup: Vil give kunderne fuld kontrol og fleksibilitet
Stadigt flere danskere vælger et fleksibelt arbejdsliv, hvor de skaber spændende karrierer uden for de
traditionelle rammer i store virksomheder eller institutioner. Det har efterladt en stor gruppe i
arbejdsmarkedet uden relevante pensionsløsninger. 21 pct. af freelancere og selvstændige i alderen
20-45 år har ikke nogen pensionsformue, og 43% af de samlede pensionsopsparinger i Danmark er
hvilende. Det nye startup Heap mener, at det er tid til en hovedrengøring: Heap bringer tiltrængt
innovation og moderne teknologi til pensionsbranchen, og de tilbyder en digital pensionsløsning til
den moderne arbejdsstyrke – en løsning, der er designet lige så fleksibelt som målgruppens
karrierevalg.
Det nuværende pensionsmarked i Danmark har alt for længe overset en stor gruppe brugere med
fleksible arbejdsliv, særligt freelancere og selvstændige. I efteråret 2020 er der omsider godt nyt. Det
nye startup Heap henvender sig nemlig til dem, der ikke går gennem karrieren med en fast
arbejdsgiverbetalt pension. Det er en gruppe, som anslås til at udgøre 500.000 personer i Danmark,
og som kan blive større i takt med et arbejdsliv, hvor folk hyppigere hopper fra projekt til projekt.
-

“Pensionsproduktet, som vi kender det, er ude af trit med den fleksibilitet, der kendetegner
karrieren for bl.a. freelancere og selvstændige. Vi vil gerne gøre op med forestillingen om, at
pension er kedeligt, og at du ikke kan have en attraktiv pension, medmindre dit professionelle
liv består af et par lange ansættelser i etablerede virksomheder,” siger CEO for Heap, Jeppe
Winther Christensen, der kommer med bred erfaring fra den finansielle del af
innovationsmiljøet.

Den stigende tendens til et fleksibelt og omskifteligt arbejdsliv betyder, at denne målgruppe vil komme
til at fylde betydeligt mere i fremtiden. Derfor mener Heap, at det er god timing for en pensionsløsning,
som tager udgangspunkt i, hvad der giver mest mening for brugerne. Heap er bygget fra bunden som
pension burde være til det moderne arbejdsliv, med en imødekommende brugerflade, som ikke er
fremmed i andre brancher.
Man kan allerede nu tilmelde sig på heap.dk og komme først i køen, når der officielt lanceres i
efteråret.
Vi taber ikke længere freelancere og folk med fleksibelt arbejdsliv på gulvet
Heap henvender sig til alle der vælger et mere fleksibelt og omskifteligt arbejdsliv. Dette inkluderer
også freelancere og selvstændige, som generelt sparer mindre op i pension end andre på
arbejdsmarkedet, ligesom der også er flere, som slet ikke har en pensionsopsparing – særligt blandt
de yngre. Tal fra brancheforeningen Forsikring & Pension viser, at 20,7% af freelancere i alderen 2045 år ikke har nogen pensionsformue. Samlet set har 316.000 danskere mellem 25 og 59 år ikke en
pensionsopsparing. Men med en løsning designet til de mere fleksible karriereveje kan Heap være
med til at hjælpe mange flere i gang med pension.

Pension til den moderne forbruger
Heap har udviklet en digital pensionsløsning, der er nem og intuitiv, og som taler til den moderne
forbruger – og pensionsopsparer – som i stigende grad har vænnet sig til digitale produkter, der taler
til deres specifikke behov. Prisen er baseret på en abonnementsordning med en fast månedlig pris på

149 kr., hvor nye pensionsopsparere tilbydes en reduceret pris svarende til 3% af deres opsparing
afregnet månedligt. Det betyder en årspris det første år for en ny Heap kunde på kun 390 kr. ved en
månedlig indbetaling på 2.000 kr. Abonnementet giver adgang til fuld fleksibilitet i styring af
opsparingen, valg af populære investeringer – bl.a. Grøn omstilling og Teknologisk udvikling, som er
bredt efterspurgt i vores målgruppe – og meget snart attraktive syge- og ulykkesforsikringer.

-

“Det burde være en menneskeret at have fuld kontrol over sin egen pensionsopsparing. Hos
Heap bestemmer du selv, hvornår du vil igang og hvordan dine penge skal investeres - uden
kedelige møder. Du kan selv skrue op, ned, eller sætte på pause, når det passer dig. Vi har
desuden ingen skjulte omkostninger og har fjernet de uforståelige paragraffer og
unødvendige processer. Og vi blander os kun, hvis vores kunder ønsker det,” uddyber Jeppe
Winther Christensen.
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Fakta:

●

De første ordninger kan tegnes på heap.dk i efteråret 2020.

●

Det er Topdanmark, der står bag Heap, som strategisk partner og investor. Udover
Topdanmark består Heaps ejerkreds af venture- og konsulentvirksomheden Rainmaking, som
allerede har skabt flere andre succesfulde startups i samspil med store selskaber herhjemme
og i udlandet.

●

Heap tilbyder en enkel, fleksibel og gennemsigtig pensionsløsning, som kommer til udtryk i fx
en omkostningsmodel, som bygger på en abonnementsordning med en fast pris på 149
kr./md., investeringsomkostninger på max 1% afhængigt af dine investeringsvalg og som
bliver billigere i takt med du nærmer dig pensionsalderen, og ingen yderligere gebyrer og
omkostninger. Vi vil gerne hjælpe flere folk uden opsparing i gang og tilbyder derfor en
reduceret abonnementspris på 3% af opsparingen årligt til denne gruppe. Abonnementsprisen
kan dog aldrig blive højere end 149 kr./md.

●

Kunder i Heap har fuld fleksibilitet i forhold til at komme i gang, samle, ændre og styre dine
overførsler til pension fra måned til måned samt hvordan dine penge skal investeres, fx Grøn
omstilling.

●

Heap er en corporate-startup, hvor parterne bag vil kombinere det bedste fra Topdanmarks
store erfaring fra pension og forsikring med innovations- og iværksætterånden fra et start-up.

●

Heap er en digital forsikringsformidler, der skal sælge pension, sundhedsforsikringer og sygeulykkesforsikringer til privatkunder. Heap giver en 100% digital kunderejse, som er
skræddersyet til privatmarkedet – særligt med fokus på freelancere og selvstændige.

●

Ifølge en tidligere analyse fra brancheorganisationen Forsikring & Pension er selvstændige
den gruppe blandt de beskæftigede, som har størst risiko for at tilhøre restgruppen med lav
eller utilstrækkelig pensionsopsparing. Det skyldes delvist, at selvstændige oftere sparer op til
pension ved at investere i deres egen virksomhed, hvilket typisk er forbundet med større
risiko end en pensionsopsparing.
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