PENSION FOR FUNKTIONÆRER
– en enkel og fleksibel løsning

TL-medlemmer som er omfattet
af offentlig overenskomst eller
ansat på teater
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VELKOMMEN TIL
PENSION FOR FUNKTIONÆRER
Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning til
funktionærer, som er omfattet af en overenskomst med HK HANDEL, HK/Privat eller Teknisk Landsforbund.
Pensionsordningen er blevet til i et tæt samarbejde mellem Foreningen Pension for Funktionærer* og PFA Pension.
Det er en rammeaftale med gode muligheder for at tilpasse ordningen til dine behov.

Flere fordele for dig
Med Pension for Funktionærer får du en pensionsordning med et fleksibelt investeringskoncept, billige forsikringer
og enkle selvbetjeningsmuligheder. Kort sagt får du et attraktivt medarbejdergode, som skaber værdi gennem
tryghed i hverdagen og sikkerhed for din fremtid.
Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har
valgt PFA som samarbejdspartner, fordi PFA er et
uafhængigt selskab, der konkurrerer med andre
kommercielle selskaber. Det giver sikkerhed for,
at fordelene kommer dig til gode på konkurrencedygtige vilkår. Desuden har PFA stor erfaring med
at samarbejde med organisationer og forbund.

* F
 oreningen Pension for Funktionærer repræsenterer:
Dansk Erhverv, DA, DI, Dansk Byggeri, HK/Privat,
HK HANDEL og Teknisk Landsforbund.
Læs mere på pff.pfa.dk
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FORDELE
En solid løsning for dig
Pension for Funktionærer er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a.,
at ordningen bygger på en rammeaftale, og at organisationerne og PFA har haft fokus på at udvikle en ordning,
som giver mest mulig værdi for dig.

Ensartet og skræddersyet
• Lave omkostninger og priser
Pension for Funktionærer er i sin opbygning ens for alle, og derfor er omkostningerne til service og rådgivning
kun 1,2 procent af de første 40.000 kr., som indbetales. Det betyder maks. 480 kr. om året. Priserne på forsikringerne er også lave, da de bliver beregnet ud fra en samlet pulje og ikke ud fra den enkelte medarbejder eller
virksomhed.
• Mulighed for godt afkast
Din opsparing investeres i markedsrente, som på lang sigt kan give en større mulighed for at få et godt afkast.
• Stor fleksibilitet
Du kan selv bestemme, hvordan opsparingen skal investeres, og du har mulighed for at udvide forsikringerne, så
de matcher dit liv og de behov, du har.
• Gode forsikringer
Forsikringer ved nedsat erhvervsevne, kritisk sygdom, død og PFA Diagnose er inkluderet i Pension for
Funktionærer.

Det er nemt at få overblik
I Pension for Funktionærer er det nemt at få overblik over din pensionsordning. Når ordningen træder i kraft, vil du
modtage en velkomstpakke med en pensionsoversigt, der viser indholdet i din ordning.
Med Pension for Funktionærer kan du nemt tjekke din pensionsordning eller ændre dine indbetalinger online. På
mitpfa.dk har du adgang til alle informationer og detaljer om pensionsordningen 24 timer i døgnet. Hvis du logger
på, kan du lave beregninger, se prognoser og ændre din investeringsprofil.
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MODERNE INVESTERINGSMULIGHEDER
Opsparing i Pension for Funktionærer er baseret på markedsrente. Det betyder, at afkastet på investeringerne vil
afspejle kursudsvingene i de fonde, som der investeres i.
Du kan vælge mellem fire investeringsprofiler, som varierer i forhold til graden af risiko og muligheden for afkast.
Jo større risiko du er villig til at løbe, jo større er potentialet for at få et højt afkast. Du vil som udgangspunkt få
investeringsprofil C, men du har mulighed for at ændre din investeringsprofil uden ekstra omkostninger. Uanset
hvilken profil du vælger, nedtrappes risikoen automatisk i takt med, at du nærmer dig pensionsalderen. Dette koncept kalder vi PFA Investerer.
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FORDELE MED KUNDEKAPITAL
Fem procent af dine indbetalinger til PFA Investerer, bliver overført til PFA KundeKapital. Du får mindst det samme
afkast som PFA’s egenkapital på den del af opsparingen, der er placeret i KundeKapital.
Du har mulighed for at få et højt afkast på PFA KundeKapital, fordi det er en del af basiskapitalen i PFA. Samtidig
er der også en risiko; hvis PFA får et tab, skal KundeKapital være med til at dække tabet. PFA har dog indbetalt til en økonomisk buffer, som vil blive brugt, før PFA begynder at tage af de penge, som er indbetalt til PFA
KundeKapital. Du kan læse mere om PFA KundeKapital og de seneste års afkast på mitpfa.dk.
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SOLIDE FORSIKRINGER
Pension for Funktionærer indeholder en livsforsikring og flere andre forsikringer, som hjælper dig, hvis du bliver
kritisk syg eller kommer til skade. Du har mulighed for at øge dækningerne på forsikringerne, hvis du kan afgive
tilfredsstillende helbredsoplysninger.
Her kan du få overblik over dine forsikringer:

BASISDÆKNINGEN

BASISDÆKNING

MULIGHED FOR EKSTRA
DÆKNING

PFA Erhvervsevne

Løbende udbetaling på 40 % af din løn

Op til 80 % af din løn

Engangsbeløb på 0 kr.
(Overenskomstansatte min. 166.667 kr.)

Op til 500.000 kr.

PFA Kritisk Sygdom

Engangsbeløb 100.000 kr.
Børn u. 21 år 0 kr.

Op til 500.000 kr.
Børn under 21 år op til
500.000 kr

PFA Liv

Engangsbeløb på 100 %* af løn
(Overenskomstansatte min. 166.667 kr.)

Op til 800 % af din løn

Børnepension

Løbende udbetaling på 1 % af din løn

Op til 25 % af din løn

PFA Erhvervsevne
FORSIKRING AF DIT Engangsbeløb
HELBRED

FORSIKRING AF
DIT LIV

* Din arbejdsgiver har mulighed for at vælge 200 % eller 300 % af løn som standard for ikke overenskomstansatte.
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RÅDGIVNING
Rådgivning, som når hele vejen rundt
Pension for Funktionærer er baseret på et 360 graders rådgivningskoncept,
som tager udgangspunkt i dine behov. Du kan få webrådgivning, som
kombinerer telefon og computer mandag til torsdag fra kl. 8-20 og fredag
fra kl. 8-16. Inden rådgivningssamtalen vil du modtage en e-mail med
nogle få spørgsmål, så rådgiveren har mulighed for at forberede sig inden
samtalen.

Få dit Pensionstal og se, om du sparer nok op
PFA har udviklet en beregner, så du hurtigt kan se, om du sparer nok op
til at få den pensionisttilværelse, du gerne vil have. Det er let, hurtigt og
en rigtig god måde at få en fornemmelse af fremtiden på. Få dit eget
Pensionstal på mitpfa.dk
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HAR DU SPØRGSMÅL?

Du kan læse mere om Pension for Funktionærer på pff.pfa.dk.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til PFA Rådgivningscenter på

70 12 50 00

Pension for Funktionærer
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
Telefon 70 80 88 82
pff.pfa.dk
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