
 

Gældende fra 2021 

Denne vejledning indeholder ikke alle informationer om din pensionsordning og er derfor ikke juridisk bindende. 
De juridisk bindende vilkår fremgår af forsikringsbetingelserne og din pensionsordning.  

Pensionsvejledning for Foreningen af Danske Inseminører          
 

Hos Foreningen af Danske Inseminører får du automatisk en pensionsordning hos PFA. 

Her har du overblik over, hvordan du er dækket, hvilke muligheder du har, og hvad du kan bruge din pensionsordning til. 
 

 

Dine forsikringer 

Som udgangspunkt har du en basispakke, men du har mulighed for selv at vælge en højere dækning. 
 

  

Basispakke 

”det har du” 

 

Overbygning* 

”det kan du vælge” 

 

PFA Erhvervsevne 

- løbende udbetaling 
 

 

40 % af din løn 

 

Op til i alt 80 % af din løn 
 

 

PFA Erhvervsevne 

- forhøjet løbende 

udbetaling af 

ressourceforløbsydelse 
 

 

80 % af din løn 

 

Udbetalingen kan max. udgøre 80 % af  

din løn  

- inkl. din valgte PFA erhvervsevne løbende 

udbetaling   

 

PFA Erhvervsevne 

- engangsudbetaling  
 

 

0 kr. 

 
 

 

Op til i alt 500.000 kr. 

 

PFA Kritisk sygdom  

 

PFA Kritisk sygdom til børn 

(op til 24 år) 
 

 

125.000 kr.  

 

0 kr.  

 

Op til i alt 750.000 kr. 

 

Op til i alt 750.000 kr. 

 

PFA Liv 

- engangsbeløb ved død  

før pensionsalderen 
 

 

100 % af din årsløn  
 

 

Op til i alt 800 % af din årsløn  

 

Børnepension om året  
(dækker alle børn op til 24 år) 
 

 

0 %  

 

Op til i alt 25 % af din løn 

 

Pensionsopsparing 

 

Som udgangspunkt en 15-årig ratepension 

 

Du kan også vælge livspension eller 

aldersopsparing 
 

 

PFA Kundekapital 

 

Som udgangspunkt har din pensionsordning 

PFA KundeKapital 

 

Du kan fravælge PFA KundeKapital 

  
 

 

Investeringsmuligheder 

 

Investeringsprofil C 

(Læs mere på mitpfa.dk) 

 

Mulighed for at ændre investeringsprofil til 

profil A, B eller D, PFA Klima Plus samt Du 

investerer og/eller PFA Valgfri 
 

 

* PFA skal muligvis have oplysninger om dit helbred, hvis du ønsker at forhøje dine forsikringsdækninger.  

 

 

Dine indbetalinger 

Der bliver indbetalt 14,1 procent af din løn til din pensionsordning. Heraf betales 9,4 procent af din arbejdsgiver og du 

betaler selv 4,7 procent. 

 

Du har mulighed for selv at indbetale mere, så du er sikker på, at din pensionsopsparing lever op til dine forventninger, 

når du går på pension.  

 

 

 

 

 

 



 

Gældende fra 2021 

Denne vejledning indeholder ikke alle informationer om din pensionsordning og er derfor ikke juridisk bindende. 
De juridisk bindende vilkår fremgår af forsikringsbetingelserne og din pensionsordning.  

 

 

Som ny medarbejder 

- det er en god idé at bruge lidt tid på at få et overblik over din pensionsordning her: Velkommen til PFA   

Følg selv med på MitPFA 

MitPFA er dit online selvbetjeningsunivers, som du kan tilgå både fra mitpfa.dk og via app’en mitpfa.  

 

Tal med din pensionsrådgiver 
Vil du have overblik over mulighederne i din pensionsordning og være sikker på, at den passer præcis til dine behov, så 

aftal tid til et rådgivningsmøde. Husk at medbringe dit NemID på rådgivningsmødet. 
 

 

Booking af rådgivningssamtale 
 

Du kan booke en rådgivningssamtale på https://pfa.dk/privat/formularer/bestil-raadgivningssamtale, 

ved at ringe til PFA på 39 17 60 19 eller ved at sende en mail til raadgivning@pfa.dk  
  

 

 
 

Har du spørgsmål om din pensionsordning 
 

Kontakt vores Rådgivningscenter på 70 12 50 00.  

Telefonerne i Rådgivningscenteret er åbne: 

mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 16.30 og fredag fra kl. 8.00 til 16.00  

Du er også velkommen til at kontakte os via pfa.dk 
 

 
 

PFA Sundhedslinje 
 

En direkte hotline, hvor du kan få råd, vejledning og støtte.  

Vi hjælper med håndtering af fx trivsel og stress, sygdom, livsstil, misbrug etc. 

Kontakt sundhedslinjen på 70 26 99 70 
 

 
 
 

Sygemeldt- og hvad så…? 
 

PFA EarlyCare – ring og få hurtig hjælp på 70 12 50 00  

 

* Hjælp fra første sygedag 

* Sparring fra en social- og sundhedsfaglig PFA Health Guide 

* Holistisk tilgang, der tværfagligt guider dig igennem individuelle forløb 

* Fokus på dig, din sundhed og trivsel – både privat og på arbejdet 

* Et forløb specielt tilpasset dig, så du kan få det godt igen 
 

 
 

 

PFA Kritisk Sygdom 

Kontakt os på 70 12 50 00 eller anmeld skade på mitpfa.dk  

 

PFA Erhvervsevne 

Kontakt os på 70 12 50 00 eller anmeld skade på mitpfa.dk  
 

https://pfa.dk/privat/introduktion-til-pfa/velkommen-til-pfa/
https://pfa.dk/privat/formularer/bestil-raadgivningssamtale
mailto:raadgivning@pfa.dk

