Fordele ved VirksomPension®
Din pensionsordning er typisk sammensat af to dele: opsparing til pension og forsikringsdækninger.
Opsparingen sigter på at give dig et ekstra økonomisk råderum, når du trækker dig tilbage. Forsikringen
dækker, hvis tingene ikke går som planlagt, og du rammes af ulykke, sygdom eller død.
1. Høj grad af fleksibilitet
VirksomPension® kan skræddersyes til dit og din families behov for opsparing og forsikring. Det gælder
hvad enten din pensionsordning er privatetableret eller etableres via din arbejdsgiver.
2. Lave omkostninger
Kun 2,0 % af pensionsbidraget benyttes til administration. Det er under halvdelen af, hvad der er normalt i
andre selskaber for private pensionsordninger. Lave administrationsomkostninger betyder, at din opsparing
bliver større.
3. Nedsat erhvervsevne
Du får en udbetaling hver måned, hvis din erhvervsevne bliver nedsat med halvdelen eller mere. I de fleste
andre pensionsordninger er kravet, at du skal have mistet mindst to tredjedele af erhvervsevnen.
Udbetalingen udgør minimum 150.000 kr. og kan hæves op til 80 % af din løn. Du får udbetalt
invalidepension, indtil du fylder 65 år, eller indtil du eventuelt kan arbejde igen.
4. Udbetaling til dine efterladte
Dine efterladte får minimum udbetalt 300.000 kr., hvis du dør, før du går på pension. Forsikringssummen
kan hæves op til 20 mio. kr. Beløbet bliver udbetalt til dine efterladte på én gang eller over en periode på
10 år.
5. Kritisk sygdom er inkluderet
Du får udbetalt et skattefrit engangsbeløb på 100.000 kr. og kan hæves til 500.000 kr. Det kan give et
økonomisk plaster på såret i en svær tid. Du kan se, hvilke sygdomme forsikringen dækker på pfa.dk
6. Frivillig Helbredssikring
Du har mulighed for at vælge PFA Helbredssikring til.
PFA Helbredssikring er en sundhedsforsikring, der blandt andet giver mulighed for hurtig behandling på
privathospitaler, -klinikker og hos speciallæger, hvis du har været ude for et uheld eller bliver syg.
Du har mulighed for at udvide dækningen på din helbredssikring, så den også omfatter din ægtefælle/
samlever og dine børn mellem 1 – 24 år, så de også får samme gode muligheder for undersøgelse og
behandling, som du selv har.
7. Vælg mellem rate- og livsvarig pension
Med en ratepension får du udbetalt et fast beløb hver måned fra du fylder 65 år. Din ratepension bliver
som udgangspunkt udbetalt over en 15årig og max 25årig periode. Du har mulighed for at vælge at hele
eller dele af din opsparing skal gå til en livsvarig pension. Den livsvarige pension får du udbetalt, fra du går
på pension og så længe, du lever.

8. Tjek din investeringsprofil
I PFA Plus har du stor indflydelse på, hvordan din pensionsordning skrues sammen. Din opsparing bliver
investeret i markedsrente, hvor det er PFA eller dig selv, der står for investeringen. I udgangspunktet har du
investeringsprofil C, hvor PFA står for investeringen. Profil C har en moderat risiko og rummer mulighed for
at få et godt afkast, men du kan også vælge profil A, B eller D med lavere eller højere risiko.
9. Få ekstra afkast med KundeKapital
Du får automatisk KundeKapital, men kan selvfølgelig fravælge den. Med KundeKapital overfører vi for
tiden et beløb, der svarer til fem procent af indbetalingerne til din pensionsordning til Kundekapital. Her vil
de blive forrentet med mindst samme rente som PFA’s egenkapital. Det indebærer naturligvis en vis risiko,
men giver også mulighed for et højere afkast (20 procent før skat i 2014).
10. Spar mere op
Du har altid mulighed for at indbetale mere på din pensionsordning. Det giver dig et større økonomisk
råderum, når du går på pension. Som udgangspunkt indbetaler du til en fradragsberettiget ratepension, og
det har naturligvis betydning for dine skatteforhold.
11. Dækning ved nedsat erhvervsevne
Du kan vælge at hæve den årlige udbetaling, så den dækker op til 80 % af din pensionsgivende løn. Det kan
være en god ide, hvis du ikke kan leve for 150.000 kr., som er basisdækningen.
12. Dækning til dine efterladte
Du kan sikre dine efterladte med et beløb, der giver dem op til20 mio. kr. Du kan også vælge et mindre
beløb. Beløbet bliver udbetalt til dine efterladte på én gang eller over en periode på min. 10 år.
13. Du kan sikre dine børn, hvis du dør
Du kan udvide din pensionsordning med en børnepension, så dine børn er bedre sikret, hvis du dør.
Børnepensionen kan omregnet maksimalt udgøre 650.000 kr. årligt. Forsikringen udbetales til dine børn
månedligt til personlig beskatning, frem til de fylder 24 år.

