
PENSION MED MANGE MULIGHEDER
For bygningskonstruktører, der er ansat i en stilling under stat, regioner og kommuner 
omfattet af overenskomst mellem Finansministeriet og Konstruktørforeningen m.fl.

Din pensionsopsparing 
Pensionsindbetalingen er afhængig af hvilken overenskomst, du er omfattet af. Du kan via 
Konstruktørforeningens hjemmeside www.kf.dk blive informeret under fanen: løn og job. 

Fordelingen af indbetalingerne til pensionsopsparingen er med en fast fordeling på 70 % til din 
livspension, og 30 % til din ratepension og/eller aldersopsparing. 

Livspensionen bliver udbetalt hver måned, fra den dag du går på pension, og så længe du lever.  
Med en ratepension får du udbetalt et beløb hver måned i minimum 10 år, fra den dag du går på 
pension. Det er også muligt, at placere dele af indbetalingen på en aldersopsparing – der gives 
ikke fradrag for indbetalingerne, men omvendt er udbetalingen skattefri, og modregnes ikke i 
folkepensionens tillægsbeløb. Hvis ens lønniveau er under 342.850 kroner (2017) kan det være 
en fordel, da det vil give et større beskæftigelsesfradrag. 

Investering af din pensionsopsparing
Din pensionsopsparing er placeret i PFA Plus, her kan du selv være med til at bestemme, hvordan 
din opsparing skal investeres. Det giver dig friheden til at vælge, hvor stort et potentiale for afkast 
du ønsker, og dermed hvor stor en risiko du vil løbe.  

Din pensionsordning er som standard oprettet med C som investeringsprofil, og det er muligt at 
tage PFA’s investeringsguide på Mit PFA, og dermed finde ud af, hvilken investeringsprofil der 
passer bedst til dig.  

I PFA Pension er målet, at skabe størst muligt værdi til kunderne, og dette sker blandt andet 
gennem den særlige overskuds- og risikodeling, PFA KundeKapital. Hovedparten af PFA Pensions 
kunder med opsparing har i dag KundeKapital, og det har du også. 

Din forsikringspakke
I skemaet nedenfor kan du se, hvordan pensionsordningen er sammensat og hvilke muligheder 
der er for at ændre og udvide de tilknyttede forsikringsdækninger. Du er automatisk dækket af 
de nævnte basisdækninger.

Forsikringer Basisdækning Tilvalgsdækning*

PFA Helbredssikring inkl. børnedækning 

(udløb 21 år) 

PFA Kritisk sygdom  125.000 kr. Op til i alt 500.000 kr.

PFA Kritisk sygdom – børn (udløb 21 år) 0 kr. Op til i alt 500.000 kr.

PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling 40 % af lønnen Op til i alt 80 %

PFA EarlyCare™

PFA Erhvervsevne, engangsudbetaling 0 % Op til 200 % af lønnen

Indbetalingssikring På obligatorisk og frivilligt bidrag

PFA Liv, engangsudbetaling 100 % af lønnen Op til 800 % af lønnen

PFA Liv – børnepension (udløb 21 år) 1 % Op til 25 % af lønnen

* PFA skal muligvis have oplysning om medlemmets helbred, hvis det ønskes at indbetale mere eller forhøje forsikringsdækningerne.



Få overblik på Mit PFA
På mitpfa.dk kan du få et samlet overblik over din samlede pensionsøkonomi og se PFA’s 
anbefalinger til, hvordan du får mest muligt ud af pensionsordningen hos PFA Pension. Det er også 
her du kan justere dine forsikringer, følge udviklingen i dit afkast og prøve forskellige værktøjer, 
hvor effekten af, at indbetale mere, eller gå tidligere på pension synliggøres. Det anbefales derfor, 
at du udfylder ”Mine oplysninger” på Mit PFA, og dermed får et samlet overblik og målrettede 
anbefalinger, til hvordan pensionsordningen burde tilpasses. 

Har du spørgsmål?
 Hvis du har spørgsmål eller ønsker en samtale, er 

du velkommen til at ringe til PFA Rådgivningscenter 

på 70 12 50 00
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PFA Pension 

Forsikringsaktieselskab

CVR: 13 59 43 76

Sundkrogsgade 4 

2100 København Ø 

Telefon: 70 12 50 00 

pfa.dk


