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MedlemsPlus er et unikt tilbud, som du har adgang til gennem den faglige organisation, du er medlem af. Det 

er til dig, der selv står for din pension eller ønsker at stå for den - og det er også til dig, som allerede har en 

pensionsopsparing, men som fx ønsker at spare mere op.

Med pensionsopsparingen får du råd til mere i fremtiden, og forsikringerne giver dig tryghed her og nu, 

hvis du bliver syg. På de følgende sider får du mere at vide om de fordele, som vi eksklusivt tilbyder dig i 

samarbejde med din faglige organisation, så længe du er medlem - til en god pris.

God læselyst.

PENSION OG FORSIKRING 
TIL EN GOD PRIS
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MEDLEMSPLUS – HURTIGT OVERBLIK

Pensionsopsparing 3 vigtige forsikringer

ü Råd til mere som pensionist ü En udbetaling hver måned, 

hvis du bliver syg og ikke kan 

arbejde (PFA Erhvervsevne)

ü En engangsudbetaling, hvis 

du får en kritisk sygdom

(PFA Kritisk Sygdom)

ü En udbetaling til dine 

efterladte, hvis du dør, inden du 

går på pension (PFA Liv)

Du kommer 

i gang fra 2.000 kr. 

– pengene går til både 

pensionsopsparing og 

forsikringer
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MEDLEMSPLUS – HURTIGT OVERBLIK

MedlemsPlus består af en pensionsopsparing og en

forsikringspakke med tre forsikringer, der giver dig

tryghed i hverdagen. Du bestemmer selv, hvor meget

du vil indbetale, men som minimum skal du indbetale

2.000 kr. om måneden. Pengene går til både pension

og forsikringer.

Du kan også vælge kun at spare op til pensionen, og

så skal du minimum indbetale 1.000 kr. om måneden. 

Dine indbetalinger til pension er fradragsberettigede. 

Betaler du fx 40 % i skat, så koster det kun 600 kr. at 

indbetale 1.000 kr. til din pension. Du skal altså ikke 

betale skat, når du indbetaler til pensionen. Når du går 

på pension, betaler du skat af udbetalingerne.

Opsparing til din pension

Som pensionsselskab er vores fornemmeste opgave at

sikre, at dine penge vokser. Derfor bliver dine penge 

sparet op i markedsrente, hvor du har mulighed

for at få et godt afkast. Og du er selv med til at

bestemme, hvordan din pensionsopsparing skal inve-

steres. Det giver dig friheden til at vælge, hvor stort et 

potentiale for afkast du ønsker, og dermed hvor stor 

en risiko du vil løbe. Potentiale og risiko går hånd i 

hånd, når vi taler investering.

Med MedlemsPlus får du også PFA KundeKapital, som

giver dig mulighed for at få et ekstra højt afkast på   

5 % af dine indbetalinger. Denne lille del af din pen-

sionsopsparing er så til gengæld forbundet med en 

større risiko.   

3 forsikringer, der giver tryghed 

•     PFA Erhvervsevne – økonomisk tilskud, hvis du 

bliver syg og ikke kan arbejde 

Hvis du bliver syg og ikke kan arbejde, får du med 

forsikringen PFA Erhvervsevne en udbetaling hver 

måned. Den kan fx være med til at gøre, at du 

kan betale huslejen og børnenes fritidsaktiviteter. 

Derudover overtager PFA indbetalingen til din pensi-

onsordning, så både din opsparing og dine forsikrin-

ger fortsætter, så længe din erhvervsevne er nedsat. 

Det gælder dog ikke for PFA Helbredssikring (se s. 7), 

hvis du tilvælger den. Din erhvervsevne skal være 

nedsat til minimum halvdelen i mindst tre måneder, 

for at du kan bruge PFA Erhvervsevne.

•    PFA Kritisk sygdom – luft i økonomien, hvis du 

får en kritisk sygdom 

Får du en kritisk sygdom, giver forsikringen dig en 

engangsudbetaling, hvis sygdommen er med på 

vores liste over kritiske sygdomme. Det er helt op 

til dig, hvad du bruger pengene til – du kan fx købe 

ekstra pleje eller behandling, tage på rekreation eller 

foretage ændringer i hjemmet. Hvilke sygdomme for-

sikringen dækker, kan du se på pfa.dk.

•    PFA Liv – udbetaling til dine nærmeste, hvis du 

dør før pensionen 

Med en livsforsikring er dine nærmeste sikret økono-

misk ro i en periode, hvis du skulle dø, inden du går 

på pension. Dine efterladte får udbetalingen som et 

engangsbeløb.    

DET FÅR DU MED MEDLEMSTILBUDDET
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DU KAN TILPASSE FORSIKRINGERNE 
TIL DINE BEHOV 
Vi er alle forskellige. Derfor kan du også tilpasse de 

tre forsikringer og tilvælge nye, så din forsikringspakke 

passer til dig. For måske bor du i hus og har høje 

faste udgifter. Måske har du børn og er gift. I begge 

tilfælde kan det fx være en god idé at hæve dækningen 

på PFA Erhvervsevne, så du kan blive boende i huset, 

og børnene ikke skal undvære fritidsaktiviteterne, hvis 

du pludselig ikke kan arbejde i en længere periode. 

Du får naturligvis hjælp af en rådgiver til at justere 

forsikringerne.  



FORSIKRINGER – DINE VALGMULIGHEDER
Tilpasning af forsikringspakken

 Du får hjælp af en rådgiver til at få lavet de justeringer og tilvalg, der er bedst for dig.

STANDARDPAKKEN DET KAN DU VÆLGE

PFA Erhvervsevne – løbende udbetaling 
12.500 kr. hver måned (før skat).

PFA Kritisk sygdom
Engangsudbetaling på 125.000 kr. (skattefrit).

PFA Liv
Engangsudbetaling på 300.000 kr. (skattefrit).

Op til 60 % af din løn, hvis du bliver syg og ikke kan 
arbejde (før skat). Hvis du er selvstændig, kan du dog 
max. vælge 50.000 kr. om måneden (før skat).

Engangsudbetaling på op til 500.000 kr. (skattefrit).

Engangsudbetaling på op til 2.400.000 kr. (skattefrit).

PFA Kritisk sygdom - luft i økonomien, hvis dine børn får en kritisk sygdom
Med forsikringen er dine børn dækket, hvis de får en kritisk sygdom. Du får udbetalt et engangsbeløb på op til 
500.000 kr. (skattefrit), hvis de får en kritisk sygdom.

PFA Helbredssikring – hurtig behandling af fx ondt i ryggen, stress, sportsskader mv.
Du har mulighed for at tilkøbe PFA Helbredssikring til din ægtefælle, registreret partner eller samlever.
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Mulighed for tilvalg – ekstra forsikringer til dig, dine børn og din partner 

EKSTRA FORSIKRINGER TIL DIG

FORSIKRINGER TIL DINE BØRN

FORSIKRING TIL DIN PARTNER

PFA Erhvervsevne som engangsudbetaling – ekstra økonomisk tilskud, hvis du bliver syg og ikke kan arbejde
Forsikringen giver dig en engangsudbetaling på op til 500.000 kr. (skattefrit), hvis du bliver syg og ikke kan arbejde, 
fordi din erhvervsevne er varigt nedsat til en tredjedel eller mindre i mindst et år.

PFA Helbredssikring – hurtig behandling af fx ondt i ryggen, stress, sportsskader mv.
Forsikringen giver dig mulighed for at få behandlet fx rygsmerter, alvorlig stress, sportsskader og/eller komme til 
forundersøgelse, behandling og kontrol på privathospital, klinikker og hos speciallæger. Den dækker både skader 
sket på arbejdet og i fritiden. Du skal have en lægehenvisning for at bruge forsikringen. 

Dine børn mellem 1 og 21 år er automatisk dækket, hvis du tilkøber forsikringen. 

PFA Liv – udbetalinger til dine børn, hvis du dør inden pensionen
Med forsikringen får dine børn udbetalt et beløb på op til 6.250 kr. om måneden (før skat), hver måned til de fylder 
21, hvis du dør, inden du går på pension.



PENSION: HVOR MEGET SKAL 
DINE PENGE VOKSE?  
Du skal selvfølgelig have mest muligt ud af pengene,

du indbetaler til din pension. Vi arbejder på sagen hver

dag, og det er også derfor, det kan betale sig at spare

op hos et pensionsselskab. Dine penge bliver nemlig

forvaltet af vores erfarne investeringseksperter, der

arbejder på at give dig gode afkast.

Det handler om potentialet

Du kan selv være med til at bestemme, hvor stort

potentialet for et godt afkast skal være og dermed

også, hvor stor risikoen skal være, når vi investerer dine 

penge – begge dele på lang sigt. Potentiale og risiko går 

altid hånd i hånd, når vi taler investering. 

A, B, C, eller D? 
Du kan vælge mellem investeringsprofilene A, B, C og D, hvor 

A har det mindste potentiale for et højt afkast, men også 

den laveste risiko på lang sigt. Profil D rummer omvendt 

den bedste mulighed for et stort afkast – men også den 

højeste risiko på lang sigt. Som udgangspunkt får du 

investeringsprofilen C. 

Vi anbefaler profil C 

Som udgangspunkt anbefaler vi profil C, da vi vurderer, at 

den har den mest hensigtsmæssige balance mellem afkast og 

risiko for langt de fleste. Derfor får du også automatisk den 

profil. 

Det handler også om tryghed

Vi har altid blik for, at valget af profil er et 

temperamentsspørgsmål og afhænger af, hvordan din 

økonomi ser ud. Derfor kan profilerne A og B være de rigtige 

profiler til dig, der gerne vil have en lavere risiko på lang sigt 

– og D være til dig, der gerne vil investere din opsparing med 

potentialet for et rigtig godt afkast.

Du får hjælp af en rådgiver til at vælge den investeringsprofil, der passer bedst 
til dig.

Stort
potentiale

Lav
risiko
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Pensionsopsparing – dine valgmuligheder
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