
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omlægning af din pension via Foreningen af 
Danske Inseminørers pensionsordning 
 

Via Foreningen af danske Inseminører, har du en pensionsordning. Din ordning bli-

ver nu ændret til PFA Plus. Dine forsikringsdækninger fra din tidligere ordning bliver 

overført til din nye ordning, så den eneste forskel er, at dine fremtidige pensionsind-

betalinger vil blive placeret i markedsrente.  

 

Dit afkast 

Din pensionsordning er baseret på markedsrente. PFA kan investere dine penge i ak-

tier og obligationer, der svarer til din risikovillighed. Dit afkast følger markedet, og 

derfor får du det afkast, som investeringen af din opsparing giver. Du kan selv be-

stemme, hvilken investeringsprofil du ønsker. Som udgangspunkt får du investe-

ringsprofil C. Du kan ændre investeringsprofil, uden det koster dig noget. Nedenfor 

kan du mere om de forskellige investeringsprofiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din nuværende pension  

Din nuværende pensionsopsparing bliver i gennemsnitsrente i PFA, medmindre du 

kontakter PFA og beder dem om at overføre din opsparing til PFA Plus (markedsren-

te). Din opsparing bliver til en fripolice. Det koster 56 kr. om måneden at have en 

fripolice.  

 

 



 

Hvor meget bliver indbetalt?  

Der bliver i alt indbetalt 12,75 procent af din løn til din pensionsordning – Din ar-

bejdsgiver betaler 8,5 %, og du betaler selv 4,25 %.  

 

 Som udgangspunkt går størstedelen af dine indbetalinger til en ratepension, 

der giver dig en månedlig udbetaling i 15 år, når du går på pension. Tal med 

din rådgiver om, hvilken udbetalingsperiode, der passer dig.  

 En del af indbetalingerne til ordningen kan gå til en livsvarig pension. Spørg 

din rådgiver. 

 En mindre del af indbetalingen bliver brugt til administrative omkostninger 

og dine forsikringer. 

 Du har mulighed for selv at indbetale ekstra til din pensionsordning. 

 

Forsikringer 

Vi vil gerne være med til at sikre, at dig og din familie kan få hjælp, hvis du bliver 

syg, ikke længere kan arbejde, eller dør før du skal på pension, så din pensionsord-

ning indeholder forsikringer, der sikrer dig på forskellige områder. Som udgangs-

punkt vil dine nuværende forsikringsdækninger fortsætte i din nye ordning. Du vil 

dog som minimum få følgende dækninger:  

 

• PFA Kritisk sygdom 

Økonomisk hjælp på 125.000 kr., hvis du bliver ramt af visse sygdomme. 

• PFA Erhvervsevne 

Månedlig udbetaling på 40 procent af din løn, hvis du ikke længere kan ar-

bejde.  

• PFA Liv 

Dine nærmeste er sikret økonomisk med 100 procent af din løn. Dog mini-

mum 220.000 kr., hvis du dør, før du skal på pension. 

 

Begunstigelse 

Hvis du på din nuværende aftale har indsat en særlig begunstigelse, skal du udfylde 

en ny begunstigelseserklæring.  Du kan finde begunstigelseserklæringen på 

www.pfa.dk/begunstigelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg med på Min Pension 

Du har mulighed for løbende at tilpasse din opsparing og dine forsikringer, så din 

pensionsordning passer til det liv, du lever nu og det liv, du gerne vil leve, når du 

går på pension. På Min Pension kan du se, hvad der bliver indbetalt hver måned, 

hvor meget du har sparet op, og hvordan du er dækket af dine forsikringer. Du kan 

selv ændre din ordning online, eller få din pensionsrådgiver til at hjælpe dig.  



 

Du har selv ansvaret for at booke en rådgivningssamtale og få opdateret din pensi-

onsordning. 

 

Få rådgivning 

Vi anbefaler, at du booker en rådgivningssamtale med en af PFA’s pensionsrådgive-

re. Det er en god idé at overveje: 

 

• om du vil ændre din investeringsprofil, så den passer til din risikovillighed 

• om du selv vil stå for investeringen af en del af din opsparing  

• om dig og din familie har brug for at forhøje forsikringerne 

• hvem, der skal have penge fra din pensionsordning, når du dør 

• om du vil overføre din opsparing fra et andet selskab til PFA, så du har det 

hele samlet ét sted 

• om din pensionsalder er korrekt 

• Følg din pensionsordning på www.pfa.dk Min Pension 

Ring 

39 17 60 19 hvis du vil booke en rådgivningssamtale 

70 12 50 00 hvis du har spørgsmål til din pensionsordning 

70 24 50 01 hvis du bliver syg og har brug for din forsikring 


