
Guide: Sådan bruger du virksomhedsportalen På appension.dk kan du let tilgå din virksomhedsportal, hvor 
du kan til- og afmelde en eller flere medarbejdere til jeres pensionsaftale i AP Pension og AP 
Sundhedsforsikring. Du kan også melde ændringer ind om medarbejdernes oplysninger.  

Step 1: Vælg ’Erhverv’ i topmenuen  
Klik herefter på ’Virksomhed i undermenuen´, og vælg ’Til Virksomheden’.  
I teksten herunder kan du finde et link til ’Virksomhedsportalen´.  

 

Step 2: Log ind med medarbejdersignatur fra NemID  
Du skal nu vælge, hvordan du vil logge ind – se billedet herunder.  
 
Hvis du ikke har en medarbejdersignatur fra NemID, kan du typisk bestille det i din virksomheds it-afdeling. 
Du kan enten benytte et certifikat (det, der hedder ’NemID Erhverv - kodefil’ herunder), som din it-afdeling 
installerer på din computer, eller du kan få udleveret et nøglekort, som du kan benytte. 

 
 

Du får nu dette billede frem, hvor du øverst kan vælge sprog: 



 
Step 3: Vælg den relevante boks  

Du kan nu vælge mellem tre situationer:  

1.  Tilmeld medarbejdere enkeltvis eller samlet til jeres pensionsaftale og/eller AP Sundhedsforsikring. 
2.  Afmeld medarbejdere enkeltvis eller samlet fra jeres pensionsaftale og/eller AP 

Sundhedsforsikring.  
3. Ændr medarbejderoplysninger, f.eks. løn og orlov. 
4. Manuel overførsel af pensionsbidrag 

Step 4: Hver boks giver mulighed for flere valg  

Under ’Tilmelding til pensionsordning og/eller sundhedsforsikring’ har du fire valgmuligheder:  



 

 

Via de første to bokse kan du tilmelde medarbejdere til jeres pensionsordning i AP Pension, enkeltvist eller 
samlet ved at uploade en Excel fil. Via de to sidste bokse kan du tilmelde medarbejdere til AP 
Sundhedsforsikring, enkeltvist eller samlet ved at uploade en Excel fil.  

Bemærk: Du skal kun benytte de to sidste bokse ved tilmelding til AP Sundhedsforsikring, hvis 
medarbejderen skal tilmeldes en selvstændig Sundhedsforsikring. Er sundhedsforsikringen integreret i 
pensionsordningen, sker det automatisk som en del af tilmeldingen til pensionsordningen via de to første 
bokse.  

Under ’Afmelding fra pensionsordning og/eller Sundhedsforsikring’ har du tre muligheder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Du kan via den første boks afmelde en medarbejder fra jeres pensionsordning i AP Pension enkeltvist. Via 
de to sidste bokse kan du afmelde medarbejdere fra AP Sundhedsforsikring, enkeltvist eller samlet ved at 
uploade en Excel fil.  

Bemærk: Du skal kun benytte de to sidste bokse til afmelding fra AP Sundhedsforsikring, hvis 
medarbejderen er tilmeldt en selvstændig Sundhedsforsikring. Er sundhedsforsikringen integreret i 
pensionsordningen, sker det automatisk som en del af afmeldingen fra pensionsordningen – det kører 
enten via Nets, PensionsIndberetning eller den første boks på denne side. 

Under ’Ændring af medarbejderoplysninger’ har du seks valgmuligheder:  

 

Du kan på de første tre bokse sende oplysninger om medarbejderne enkeltvist. Du vælger boks, afhængigt 
af hvilken information du ønsker at ændre.  

Ved at klikke på den fjerde boks kan du læse, hvordan du skal gøre, hvis der skal tilbagebetales bidrag. 

På de to nederste bokse kan du sende ændringer på flere medarbejdere på en gang ved at uploade en Excel 
fil. Her vælger du den relevante boks, afhængig af hvilken type information du ønsker at sende. 

Under ’manuel overførsel af pensionsbidrag’ kan der manuelt overføres et pensionsbidrag for en 
medarbejder ved at udfylde nedstående obligatoriske felter.  

 



 


