
HOD KONTO FOR  
TJENESTEMANDSANSATTE
Som tjenestemandsansat med et pensionsgivende løntillæg, får du automatisk en 

supplerende pensionsordning i PFA. Ordningen er meget fleksibel og giver dig stor 

mulighed for at justere din opsparing, så den passer til dig. 

Investeringskoncept
Dine indbetalinger går til opsparing i markedsrente, dvs. at afkastet følger de finansielle 

markeder, hvor afkastet varierer fra år til år. Det giver gennemsigtighed og mulighed for at få et 

godt afkast. Du kan vælge mellem fire investeringsprofiler med forskellige niveauer af risiko, og 

dermed forskellige muligheder for afkast.  

Du får automatisk investeringsprofil C, hvis ikke du vælger andet. Denne profil har en moderat 

risiko og rummer mulighed for et godt afkast, men du kan også vælge profil A, B eller D med 

lavere eller højere risiko. 

Ekstra penge til din pension med PFA KundeKapital
PFA har en unik forretningsmodel, som giver mulighed for at fordele overskuddet til kunderne via 

PFA KundeKapital. Der sker ved, at fem procent af din opsparing bliver indbetalt til PFA Kunde

Kapital, som giver en ekstra høj forrentning. Normalt bliver KundeKapital forrentet ligesom PFA’s 

egenkapital, og PFA har i forbindelse med forhandlingerne med HOD garanteret et afkast fra PFA 

KundeKapital i 2014, 2015 og 2016 på mindst 20 procent.

Vil du købe ekstra forsikringer?
Du har mulighed for at supplere din opsparingsordning med supplerende forsikringsdækninger. 

Du kan se dine muligheder i skemaet på bagsiden.

Følg med på HOD’s hjemmeside og på mitpfa.dk
Du kan læse mere om pensionsordningen på HOD’s hjemmeside og på mitpfa.dk. Logger du ind 

på mitpfa.dk, kan du følge din opsparing, se dit afkast og de præcise forhold, der gælder for dig.

PFA Pension 

Forsikringsaktieselskab
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Ratepension og livspension ved pensionering
Indbetalingerne går til ratepension. 

Beløb over 51.700 kr. går til livspension.

Standard Maksimum

Årlig udbetaling ved 

tab af erhvervsevne
0 kr. 0 – 200.000 kr.

Engangsbeløb ved 

tab af erhvervsevne
0 kr. 0 – 300.000 kr. 

Udbetaling ved 

kritisk sygdom
0 kr. 0 – 300.000 kr.

Udbetaling ved 

kritisk sygdom til børn
0 kr. 0 – 300.000 kr.

Opsparing til pension

Supplerende forsikringspakke

Følg med på HOD’s hjemmeside og på mitpfa.dk
Du kan læse mere om pensionsordningen på HOD’s hjemmeside og på mitpfa.dk, hvor du bl.a. kan 

se de aktuelle nyheder og bruge vo res digitale værktøjer. Log ind og prøv fx PFA’s investerings

guide, hvis du vil ændre investeringsprofil. Eller tag dit Pensionstal, og få et smugkig på din fremtid. 

Du kan også følge din opsparing, se dit afkast og de præcise forhold, der gælder for dig.

      Vil du vide mere? 

      Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte PFA Rådgivningscenter på 70 12 50 00.


