
Blanketten sendes til: 
PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø eller via pfa.dk/kontakt/ 

HOD Konto - Forsikringspakke

Navn:  Tlf.nr. (arbejde):  

CPR-nummer: E-mail: 

Firmanavn: 

Tilmeldingsdato: (Alle felter skal udfyldes) 

Du skal afgive helbredsoplysninger på pfa.dk 

Det er en forudsætning for at kunne tilmelde sig til forsikringspakken, at du leverer tilfredsstillende
helbredsoplysninger. Du bedes derfor udfylde og indsende PFA Pensions elektroniske 
helbredserklæring, som du finder på pfa.dk/privat/forsikringer/afgiv-helbredsoplysninger/. 

1. Forsikringer

Indbetalingssikring er standard, dvs. PFA betaler for dine forsikringer, hvis du får udbetaling af PFA 
Erhvervsevne. 

PFA Erhvervsevne Standarddækning Ønsket dækning 

Løbende udbetaling* 0 kr. 
(max i alt 200.000 kr.) 

* Udbetaling fra PFA Erhvervsevne (løbende udbetaling) sker månedligt og beskattes som personlig
indkomst. Du får udbetalt forsikringen, hvis din erhvervsevne er nedsat med minimum 50 %, og du
bliver tilkendt udbetalingen. Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.

Samlet dækning for PFA Erhvervsevne (løbende udbetaling) kan udgøre max. 80 % af din løn, inklusiv 

en evt. udbetaling af svagelighedspensionen fra din tjenestemandspension. Dertil gælder 

nedenstående forbehold. 

Forbehold: Den samlede dækning ved nedsat erhvervsevne (løbende udbetaling) hos PFA og andre 

forsikrings- og pensionsselskaber må tilsammen ikke overstige 80 % af din løn. Hvis din samlede 

dækning overstiger grænsen på 80 % af din løn, vil PFA Erhvervsevne (løbende udbetaling) blive 

nedsat med et beløb, som svarer til det beløb, hvormed din samlede dækning for tab af erhvervsevne 

overstiger grænsen. 

PFA Erhvervsevne Standarddækning Ønsket dækning 

Engangsudbetaling* 0 kr. 
 (max 300.000 kr.) 

* Udbetaling fra PFA Erhvervsevne (engangsudbetaling) er skattefri

PFA Kritisk sygdom Standarddækning Ønsket dækning 

Engangsudbetaling* 0 kr. 
(max 300.000 kr.)

Engangsudbetaling til børn 
under 21 år*/** 

0 kr. 
(max 300.000 kr.)

* Udbetaling fra PFA Kritisk sygdom (engangsudbetaling) er skattefri.
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** Engangsudbetalingen til børn kan ikke være højere end den engangsudbetaling, du selv er dækket 

med. 

For det frivillige tilvalg til dækningen kan der ikke ske udbetaling for diagnoser, der direkte eller 
indirekte har sammenhæng med en tilstand, som den forsikrede har modtaget behandling for, inden 
denne dækning blev valgt til. Dette forbehold gælder dog kun i to år fra det tidspunkt, hvor den 
frivillige dækning er trådt i kraft. 

2. Underskrift

Jeg accepterer, at min samlede dækning ved nedsat erhvervsevne med løbende udbetaling hos PFA og 

andre forsikrings- og pensionsselskaber tilsammen ikke må overstige grænsen på 80 % af min løn, og 

at dækningen for PFA Erhvervsevne (løbende udbetaling) kan blive nedsat i det omfang, det er 

nødvendigt, for at overholde reglen, jf. ovenstående afsnit om PFA Erhvervsevne.  

Jeg ønsker at blive tilmeldt gruppeforsikringen i henhold til ovennævnte oplysninger og PFA 

forsikringsbetingelser. Jeg har læst vejledningen til denne blanket og beder PFA tilmelde mig til 

gruppeforsikringen.  

Jeg er opmærksom på, at dér hvor jeg ikke har foretaget et  valg i blanketten, vil min gruppeforsikring 

blive oprettet med standarddækningen. 

Dato_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Underskrift  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Godt at vide om ”Tilmelding til HOD konto - forsikringspakke” 

Din forsikringspakke er omfattet af en samarbejdsaftale mellem HOD og PFA Pension. Der er 

blandt andet aftalt nogle rammer i samarbejdsaftalen, som er bestemmende for din forsikringspakke. 

Ikrafttræden 

PFA sender dig en pensionsoversigt, når forsikringspakken træder i kraft. Du vil også modtage et nyt 

pensionsbevis og tilhørende pensionsvilkår på mitpfa.dk, når gruppeforsikringen træder i kraft. Du skal 

være opmærksom på, at forsikringsdækningerne er betinget af, at du har afgivet tilfredsstillende 

helbredsoplysninger. 

Forsikringer 

I samarbejdsaftalen er det fastlagt, hvilke valgmuligheder du har. Forsikringernes størrelse er angivet i 

et kronebeløb, og det fremgår af samarbejdsaftalen. 

Indbetalinger til PFA Erhvervsevne med løbende udbetaling er fradragsberettigede, og PFA indberetter 

disse til SKAT. Der er ikke skattefradrag for indbetalinger til forsikringerne med engangsudbetaling. 

Det betyder, at der ikke skal betales skat og afgift af udbetalinger af engangsbeløb.  

Underskrift 

Du skriver under på, at du ønsker at oprette en forsikringspakke i PFA Plus.

Ankenævnet for Forsikring 

PFA er medlem af Ankenævnet for Forsikring, og hvis du skulle blive uenig med PFA om 

afgørelser vedrørende forsikringspakken, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring. 
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