
Forbedringer for dig, der er ansat under overenskomst 

 

Dækning for børn udvides 

Ved PFA Kritisk sygdom og Børnepension, er børn nu dækket frem til de er 24 år mod tidligere 21 år.  

 

Ændret børnepension 

Den obligatoriske børnepensionsprocent bliver sat ned til 1 % mod tidligere 5 %.  

 

PFA Erhvervsevne med automatik tilpasning* 

Dækningen ved PFA Erhvervsevne vil fremover automatisk blive tilpasset dit lønniveau, så den følger 

PFA’s anbefalinger. Det sker bl.a. for at optimere samspillet mellem dit dækningsbehov, forsikringsprisen 

og adgangen til offentlige ydelser.  

 

Dækningen på din forsikring har hidtil været en fast procentdel af din løn, som du selv har haft ansvaret 

for at tilpasse til dine behov, og derfor har formålet været at sikre, at vores medlemmer med en PFA 

Erhvervsevne er rigtigt dækket, så du kun betaler for den dækning, du har brug for.  

 

Du har mulighed for at fravælge den automatiske tilpasning af PFA Erhvervsevne. Kontakt PFA på 70 12 

50 00 hvis du vil høre mere om denne mulighed, og hvad det vil betyde for dig.  

 

OBS: Hvis tilpasningen i stedet vil betyde, at din nuværende dækning vil blive sat ned, fortsætter du med 

din nuværende dækning på PFA Erhvervsevne uden automatisk tilpasning. Du skal i dette tilfælde 

kontakte PFA inden den 1. oktober 2022, hvis du ønsker at få tilknyttet automatisk tilpasning til din PFA 

Erhvervsevne. Hvis du vælger at tilknytte automatisk tilpasning på et senere tidspunkt skal du kunne 

aflevere tilfredsstillende helbredsoplysninger.   

 

*Hvis din erhvervsevne allerede er nedsat, eller hvis du tidligere som følge af dine individuelle forhold har 

været helt eller delvist afholdt fra at få eller forhøje din forsikring i samme omfang som andre 

medlemmer med en pensionsordning i PFA, fortsætter du med din nuværende dækning på PFA 

Erhvervsevne uden automatisk tilpasning. 

 

Reduktion af investeringsomkostninger 

Dine investeringsomkostninger bliver reduceret. Det betyder lavere omkostninger for din opsparing i PFA 

Investerer og PFA Valgfri. Reduktionen vil i stedet gå til din opsparing.   

 

Personlig rådgivning – fysisk eller online 

Du har du altid mulighed for at bestille en rådgivning, så du får overblik over din ordning - og du ved, 

den passer netop til dig. Du kan vælge mellem et fysisk møde i PFA eller webrådgivning, hvor du blot skal 

bruge en computer eller tablet for at logge på en online rådgivning med din rådgiver. 

 

- Rådgivning er vigtigt, og derfor skal det være så enkelt som muligt. Hvis du har det bedst med at sidde 

ansigt til ansigt med din rådgiver, så gør vi det, og hvis du hellere vil sidde hjemme i sofaen, fx med din 

partner, så er det også en mulighed. Det vigtigste er bare, at du får talt din ordning og dine behov 

igennem med en rådgiver. Vi er her for at hjælpe dig, fortæller Kundechef i PFA Nils Balck Møller. 



 

Mit PFA hjælper dig godt på vej  

I følgeskab med den personlige rådgivning giver mitpfa.dk dig også gode råd til, hvordan du optimerer 

din ordning ud fra, hvad PFA ved om dig. Derfor er det også en god idé at klikke ind på siden engang i 

mellem og se, om der ligger gode råd og venter på dig. Og husk, jo mere opdaterede dine oplysninger er, 

des bedre kan PFA hjælpe dig.  

 

PFA Fokus - få det hele med helt automatisk 

På Mit PFA kan du også give samtykke til, at PFA må kontakte dig, når der er noget, som er relevant 

netop for dig. Det er fx alle de fordele, der følger med din ordning, hvor du bl.a. får tilbud om webinarer 

og kurser, men også har fortrinsret til at leje en af PFA mange boliger. Du kan se alle dine fordele på Mit 

PFA.  

 

Besøg vores nye pensionssite 

En del af den forbedrede aftale er vores eget pensionssite, hvor du kan læse mere om din ordning. Se det 

nye pensionssite her: Link   

 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte PFA på 70 12 50 00. Du kan booke en 

rådgivningssamtale på 39 17 60 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pfa.dk/co10/

