
Skift til PFA Pension 

- et tilbud til nyansatte og medlemmer, der skifter job

En pensionsordning skal først og fremmest sikre, at du økonomisk har nok at leve for, når du 

går på pension. Den skal også sikre dig økonomisk, hvis uheldet er ude, og du for eksempel 

bliver syg og ikke længere kan arbejde. Hvis du dør, før du når din pensionsalder, sikrer pen-

sionsordningen dine efterladte.  

Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund (herefter DKBL) har i samarbejde med os 

udarbejdet en pensionsordning, der gælder for nyansatte og for de medlemmer, der skifter job 

inden for DKBL’s område, pr. 1. januar 2006 eller senere. Læs mere om de fordelagtige pen-

sionsmuligheder i PFA på de næste sider. 



Fordelagtig pensionsordning

Du vil sikkert gerne have mest muligt ud af dine 

pensionsindbetalinger og samtidig have tryghed for 

det tilfælde, at tingene ikke går som planlagt. Du vil 

også have sikkerhed for, at mest muligt går til pen-

sionsopsparing og mindst muligt til administration. 

Kun på den måde kan du få den fulde fornøjelse af 

dine penge, når du trækker dig tilbage fra arbejds-

markedet.
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Besøg www.pfa.dk og 

få mere information om 

pension.

Kan du nikke ja til dette, skal du have den nye 

pensionsordning, der er aftalt mellem DKBL og os. 

Vi er et kundeejet selskab, hvor mest muligt af den 

skabte værdi går tilbage til dig.  

Vi har ikke en stor kreds af aktionærer, der skal have 

del i de penge, vi tjener. Derudover får du mange 

andre fordele: 

Vi har de seneste tre år haft den bedste 

forrentning på investeringerne

Afkastet af investeringerne er afgørende for, hvor meget vi kan udbetale til 

vores kunder. Jo dygtigere vi er til at investere, jo mere kan din pensionsord-

ning vokse. I de seneste tre år har vi opnået det højeste afkast af de fire 

største pensionsselskaber.

Du får lave omkostninger Som kunde hos os gennem DKBL har du lave omkostninger på din pensions-

ordning.

Du skal ikke give os nye helbredsoplysninger Selv om den nye pensionsordning også dækker ved sygdom, skal du som 

udgangspunkt ikke give os oplysninger om dit helbred.

Du får en fleksibel ordning, som du kan til-

passe dine egne behov

Gennem livet ændres dine behov og muligheder for opsparing til pension. I 

denne pensionsordning kan du løbende tilpasse dine indbetalinger og forsik-

ringsdækninger, så de hele tiden passer til din livssituation.

Bliver du invalid, får du fuld udbetaling 

allerede ved 50 procent invaliditet

Du får fuld udbetaling, hvis du mister 50 procent af din erhvervsevne. Ved 

mange andre pensionsordninger, får du først udbetaling, når du har mistet 

2/3 af din erhvervsevne.

Der er indlagt overskudsdeling i ordningen Du er forsikret med andre under Funktionærernes og Tjenestemændenes 

Fællesråd. Har denne gruppe færre skader end forventet på forsikringerne, vil 

det overskydende beløb blive fordelt og sat ind på din pensionsopsparing. 

Du får mulighed for højere forrentning i 

KundeKapital®

 Fordi vi er kundeejet, kan vi tilbyde dig KundeKapital®. Med KundeKapital® 

bliver du populært sagt medejer af PFA og vil fremover kunne få en højere 

forrentning på det, der svarer til 5 procent af dine indbetalinger. Læs mere 

om KundeKapital® på næste side.

Du har en PFA Kritisk Sygdom på 100.000 kr. Hvis du får stillet en af de diagnoser, der er beskrevet i forsikringsbetingel-

serne, får du udbetalt et skattefrit engangsbeløb på 100.000 kroner, der kan 

hjælpe dig i en svær tid.

Følg din pension på Min Pension  Vores sider på internettet er overskuelige, relevante og nemme at bruge. Med 

et kodeord kan du komme ind og hente alle oplysninger om din egen pensi-

onsopsparing. Vi kalder det Min Pension, og den er med til at give dig overblik, 

følge dine indbetalinger og se de præcise prognoser for, hvad du får udbetalt, 

den dag du bliver pensioneret. 



Valgmuligheder i pensionsordningen
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Frihed til at vælge den pensionsordning, der passer 

til dig og din livssituation. Det er også en del af 

den aftale, der er indgået mellem DKBL og PFA. Her 

får du en oversigt over dine valgmuligheder i den 

attraktive og fleksible pensionsordning:

Hvordan skal din pension udbetales?

En stor del af din pensionsopsparing bliver udbetalt 

som en livrente – det vil sige en månedlig udbeta-

ling resten af livet. Den anden del af opsparingen 

udbetales som kapitalpension (et engangsbeløb) 

og ratepension (i rater over 10 år). Du kan vælge 

at få hele denne del af opsparingen udbetalt som 

en ratepension. Kontakt os, når du skal vælge, så vi 

sammen finder den bedste løsning for dig.

Vil du have KundeKapital®?

I pensionsordningen har du automatisk Kunde-

Kapital®, som giver dig mulighed for at få en højere 

rente på en del af din pensionsopsparing. Du får 

en højere rente på det, der svarer til 5 procent af 

dine indbetalinger. Det er frivilligt, og du bestemmer 

selv, om KundeKapital® skal være en del af din pen-

sionsopsparing. Du kan læse mere om KundeKapital® 

på www.pfa.dk. 

Vil du investere en større 

del af din pensionsopsparing i aktier?

Vil du have mulighed for at få et højere afkast 

end depotrenten, så kan du placere en del af din 

opsparing i PFA Invest. Her kan du enten selv vælge 

at investere i aktier og obligationer eller lade vores 

investeringsafdeling gøre det for dig. 

Vil du have mere 

udbetalt ved pensionering?

Din arbejdsgiver indbetaler 12,9 procent af din løn, 

hvis du har en basisstilling og 14,4 procent, hvis 

du har en lederstilling. Som udgangspunkt betaler 

du ikke noget selv, men du kan vælge at indbetale 

mere, hvis du ønsker at have flere penge, når du 

pensioneres. Er du i tvivl om, hvor meget du vil få 

udbetalt med den nuværende indbetaling, når du 

går på pension, så tag en snak med en af vores 

pensionsrådgivere. Vi rådgiver dig gerne. 

Hvornår skal du pensioneres?

Din pensionsalder er sat til 65 år. Men du kan vælge 

at gå på pension, fra du fylder 60 år. Går du på pen-

sion, før du fylder 65 år, skal du være opmærksom 

på, at udbetalingerne bliver mindre, da din indbeta-

lingsperiode så er kortere. 

Vil du hæve dine forsikringsdækninger?

Du har som udgangspunkt en dødsdækning på 

400.000 kr., en børnepension på 5 procent af din 

pensionsgivende løn og en invalidepension på 40 

procent af din pensionsgivende løn. Du kan vælge 

at forhøje disse beløb – se i skemaet på næste 

side.



Hvad gør du?
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Hvis du får tilbudt et nyt job inden for DKBL, skal 

du vælge pensionsordning, inden du underskriver 

din nye ansættelseskontrakt. I kontrakten vil dit valg 

af pensionsselskab nemlig fremgå. Ønsker du at få 

del i den attraktive pensionsordning hos PFA, skal 

du bede din personaleafdeling, som udarbejder din 

ansættelseskontrakt, skrive PFA Pension i din kon-

trakt. De skriver nemlig automatisk SAMPENSION af 

gammel vane. 

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om, hvad du skal vælge, hjælper vi 

gerne med en personlig rådgivningssamtale, der 

kan skabe det overblik, du måske står og mangler. 

Ring til vores kundecenter på 70 12 50 00 og bestil 

en uforpligtende samtale med en rådgiver, der kan 

hjælpe dig med at vælge den pensionsordning, som 

passer bedst til dig.

PFA Pension

Sundkrogsgade 4

2100 København Ø

Telefon 70 12 50 00

pension@pfa.dk

www.pfa.dk

CVR 13 59 43 76

Har du spørgsmål til os om pensionsordningen eller andet, er du velkommen til at kontakte os på 

telefon 70 12 50 00. Du kan også læse mere om PFA på www.pfa.dk.

Vi svarer gerne på spørgsmål
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Træk på vores

specialister…

Når du er kunde i PFA, så 

kan du trække på vores 

mange specialister. 

Det er forsikringsfolk, 

socialrådgivere, sygeple-

jersker, læger, jurister 

og mange andre fag-

grupper.

Dine forsikringer

Som udgangspunkt har alle i ordningen de samme 

forsikringer, men du kan tilpasse din indbetaling og 

forsikringsdækningerne, så de bedre passer til dine 

behov. Spørg dig selv, hvilke økonomiske konsekven-

ser det får, hvis du bliver invalid eller dør før du når 

din pensionsalder. Ser det fornuftigt ud, behøver du 

ikke ændre på dine forsikringsdækninger. Ellers har 

du mulighed for at udvide forsikringsdækningerne 

som vist i skemaet.  

Forsikringer Basisdækningen 

i pensionsordningen

Kan du udvide basisdækningen?

Årlig invalidepension ved 

nedsat erhvervsevne

40 % af din 

pensionsgivende løn

Ja, op til i alt 80 % 

af din pensionsgivende løn

Engangsbeløb ved død 400.000 kr. Ja, til enten 550.000 kr. eller 

776.000 kr. 

Årlig børnepension ved død, 

til børnene fylder 21 år

5 % af din 

pensionsgivende løn

Ja, op til i alt 25 % af din  

pensionsgivende løn

Dækning ved Kritisk Sygdom 100.000 kr. Nej


