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Program
• PFA Soraarneq

• Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq

• Hvem er omfattet

• Hvad indbetales

• Sådan virker udbetalingerne

• Hvad sker ved fratrædelse

• Skatteregler

• Hvordan kommunikerer vi med pensionskunderne

• Mulighed for dækning ved Kritisk Sygdom og dødsfald



side 3

Bag foreningen står grønlandske interessenter omfattende lønmodtager-
organisationer i Grønland samt arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer i den 
private sektor i Grønland

Foreningen ejer 24% af aktierne i PFA Soraarneq. PFA Pension ejer 76%

Direktør for PFA Soraarneq er Lis Hasling

Formand for PFA Soraarneq er Niels Nielsen, repræsentant for de faglige 
organisationer 

PFA Soraarneq blev stiftet i 2000 af Foreningen 
Soraarneq og PFA Pension
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Organisering af opgaver

Besvarelse af telefoniske henvendelser
Besvarelse af e-mails
Personlige henvendelser
Videresende forespørgsler til København
To-sproget

Telefoniske rådgivningssamtaler
Telefonservice overfor Virksomheds-

og organisationskunder
Statusmøder
Informationsmøder
Personlige rådgivningsamtaler
Seminarer
Nyhedsbreve
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Salg og rådgivning Administration/

Økonomi/

Investering/

IT

Daglig kontordrift

Policeadministration

Budgetter

Regnskaber

Investeringer

Udbetalinger
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De første 6 måneder af 2010

• Stigning i de samlede indbetalinger på 23%

• Forsikringsmæssige aktiver er steget til 441 mio kr.

• Investeringsafkastet har været 7,4%

• Depotrenten er 1,8% p.a. frem til 1. september 2010

• Pr. 1. september er depotrenten hævet til 2,5% p.a.

Hovedlinier
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Depotrente

2005 2006 2007 2008 2009 1/1 2010 –

1/9 2010

1/9 2010

Depotrente p.a. 4,0% 4,0% 4,0% 3,7% 1,8% 1,8% 2,5%

Depotrenten er pt. fastsat til 2,5 % p.a.

Depotrenten kan ændres med en måneds varsel.
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Omkostninger

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I % af præmier 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Månedligt gebyr 96 kr. 88 kr. 76 kr. 62 kr. 58 kr. 51 kr. 51 kr. 51 kr.

På fripolicer trækkes 12-48 kr. pr. måned



side 11

Pensionsaftalen mellem SSK og
PFA Soraarneq
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Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq

Pensionsaftalen omfatter arbejdsledere ansat i henhold til kollektiv overenskomst 
mellem Grønlands Selvstyre og SSK. Endvidere er sekretariatschefer i SSK omfattet af 
aftalen

Tilmelding finder sted straks fra ansættelsen. Pensionsalderen er 65 år

Pensionsbidraget er pt. 7,73 % af den faste løn (grundløn) 

Pensionsbidraget
bruges til

Kollektiv 
Pension

Pension med 
forsikringsdækninger 
ved invaliditet og død



side 13

Sådan virker
udbetalingerne
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Dækning ved tab af erhvervsevnen 

Mister 1/2 af 
erhvervsevnen
Udbetalingen starter 

36  37  38  39  40  41  42  43  44 45 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 

Tilstanden forværres og 
erhvervsevnen er nu 
nedsat med mindst 2/3 
Udbetalingen forhøjes

Alder

Invalidepension

Invalidepension, udbetales hvis man varigt mister sin erhvervsevne og får 
tilkendt offentlig førtidspension. Der er en karensperiode på 3 måneder.

Erhvervsevnetabet skal mindst være på 1/2. Der udbetales halv invalidepension, 
hvis erhvervsevnetabet er på mellem 1/2 og 2/3. Er erhvervsevnetabet mindst 
2/3 udbetales der fuld invalidepension. 

Fylder 65 år
Udbetalingen af invalidepensionen 
stopper, og alderspensionen 
starter udbetaling

Livsvarig alderspension

Kollektiv Pension
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Præmiefritagelse

Mister man sin erhvervsevne (samme betingelser som invalidepensionen), så kan 
man blive fritaget for at indbetale på pensionsordningen. PFA Soraarneq 
”overtager” indbetalingen.

Får man halv invalidepension, er der præmiefritagelse for halvdelen af 
indbetalingen.

Med præmiefritagelse sikres man, at der selvom man har været syg i en længere 
periode, stadigvæk har den ønskede opsparing ved pensionering. 

Dækning ved tab af erhvervsevnen Kollektiv Pension
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Dækning ved død

Forsikrede dør
Udbetalingen starter 

56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Alder

Ægtefællepension

Ægtefællepension, udbetales ved forsikredes død livsvarig til ægtefællen. 

Ægtefællepensionen udgør 60 % af den livsvarig alderspension.

Ægtefællen dør
Udbetalingen stopper

Kollektiv Pension
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En samlever er berettiget til ægtefællepensionen, hvis ALLE følgende betingelser 
er opfyldt:

• Forsikrede skal senest 3 måneder før dødsfaldet oprette et TESTAMENTE, 
hvor samleveren bliver arveberettiget til mindst samme andel som en 
ægtefælles tvangsarv

• Forsikrede har haft fælles bopæl med samleveren i MINDST 2 år inden 
dødsfaldet

• Der må ikke være en pensionsberettiget ægtefælle, herunder fraskilt 
ægtefælle, på dødsfaldstidspunktet

• Der må ikke være ægteskabshindringer efter lovgivningen

• Reglerne skal senest være opfyldt ved forsikredes 67. år

Dækning ved død Kollektiv Pension
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Børnepension 

Udbetales til hvert barn under 21 år. Er barnet forældreløst bliver pensionen 
fordoblet. 

Børnepension udgør 10 % af alderspensionen.

Dækning ved død 

Forsikrede dør
Udbetalingen starter 
til begge børn 

46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  

Alder

Børnepension til barn 1

Barn 1 fylder 21. år
Udbetalingen stopper 

Barn 2 fylder 21. år
Udbetalingen stopper 

Børnepension til barn 2

Kollektiv Pension
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Pensionering 
Udbetalingen starter 

62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 75 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  

Dødsfald 
Udbetalingen stopper

Alder

Alderspension, udbetales fra det 65. år, så længe man er i live.

PFA’s 
forventninger 
til levealder

Livsvarig livrente

Dækning på pensioneringstidspunktet
Kollektiv Pension
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Alderspension i kombination med ægtefællepension

Pensionering 
Udbetalingen starter 

60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 75 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  

Dødsfald 
Ægtefællepensionen 
udbetales 

Alder

Ægtefællens dødsfald 
Udbetalingen stopper

Livsvarig livrente Livsvarig ægtefællepension

Dækning på pensioneringstidspunktet
Kollektiv Pension
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Mulighed for at supplere opsparingen

• Bidrag udover det obligatoriske bidrag kan indbetales til en Aggu-konto.

• Der er mulighed for skattemæssigt fradrag op til 15% af lønnen. 

• Aggu-konto er en opsparingsordning, som ikke indeholder nogle 
forsikringsdækninger. Opsparingen udbetales over en 10 årig periode fra 
det 65. år. 

• Aggu-konto kan også etableres privat.

Aggu-konto
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Hvordan virker en Aggu-konto?

Pensionering 
Udbetalingen starter 

58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 75 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86    

Dødsfald 
Udbetaling fortsætter 
til arvingerne

Alder

Ratepension fra 65 år – 75 år

Udbetales i 10 år fra det 65. år 

Udløb 
Der har nu været udbetaling 
i 10 år og udbetalingen 
stopper.

10 årig ratepension

Aggu-konto
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Hvad sker der ved fratrædelse 
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Når indbetalingerne ophører vil PFA gå ud fra at 
medarbejderen er fratrådt

PFA sender et brev til medarbejderen, hvor medarbejderen
får oplyst de muligheder, der er.

Mulighederne er:

• Medarbejderen kan fortsætte indbetalingen
• Medarbejderen kan få henstand og bevare sine forsikringsdækninger i 

en periode. 
• Medarbejderen kan få en fripolice, hvor dækningerne bliver nedsat
• Ifølge pensionsaftalen for SSK kan der kun tilbagekøbes, hvis den 

forsikrede tager varigt ophold udenfor rigsfællesskabet. Tilbagekøb skal 
godkendes i hvert enkelt tilfælde

Når indbetalingen ophører vil PFA gå ud fra at 
medarbejderen er fratrådt
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Jobskifteaftale/overførsler

Såvel PFA Soraarneq som SISA er tilsluttet vores almindelige jobskifteaftale, så der 
kan ske overførsler disse selskaber imellem efter normale regler.

Jobskifteaftalen kan IKKE bruges mellem et dansk og et grønlandsk pensionsselskab. 

Særlig aftale om overførsel til Grønland

Aftalen gælder for pensionsordninger med løbende udbetalinger (skattekode 1). 

Forsikrede skal hele tiden siden oprettelsen af pensionsordningen have været fuldt skattepligtig i Grønland, 
hvilket i praksis betyder, at den pågældende skal have boet i Grønland. Der må ikke i Danmark have været 
skattemæssig fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne. 

Overførslen skal ske senest 31/12 2010.

Vær opmærksom på, at vi i PFA Soraarneq kun kan tilbyde skattekode 1 ordning, hvis der er en kollektiv 
pensionsaftale.

Hvilke regler gælder for overførsler mellem selskaber



side 26

Hvad koster det at tilbagekøbe
Kan medarbejderen tilbagekøbe sin pensionsordning vil der blive fratrukket

• 45 % i afgift til Grønlands Selvstyre
• Et gebyr på 1.000 kr. til PFA Soraarneq

Hvad koster det at tilbagekøbe
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Skatteregler
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Fradragsregler for pensionsindbetalinger  

PFA Soraarneq - Grønland

Ratepension og Livrente

Særligt i relation til 
ratepension

Kapitalpension

Der er kun fradrag for bidrag og præmie op til 15 % af ens bruttoløn.

Et indskud kan ikke fratrækkes fuldt ud i indbetalingsåret – fradraget bliver langt over hele 
perioden frem til pensionering.

Der er kun mulighed for fradrag på en ratepension, hvis den er etableret i et pensionsselskab 
med hjemsted i Grønland. 

Der er ikke mulighed for kapitalpension. 
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Pensionsudbetalinger  

PFA Soraarneq - Grønland

Ratepension og løbende 
udbetalinger

Tilbagekøb

Udbetaling af pension er indkomstskattepligtig

Hvis man er bosiddende i Grønland betaler man skat til Grønland

Hvis man er bosiddende i Danmark er det dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og 
Grønland, der bestemmer, hvilket land der har retten til at beskatte. Pt. er det Danmark, d.v.s. 
bopælslandet

Hvis man er bosiddende i et andet land er det ligeledes dobbeltbeskatningsaftalen, der 
bestemmer, hvilket land, der har retten til at beskatte udbetalingen

45% uanset bopælsland
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Hvordan kommunikerer vi med
pensionskunderne 
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Police

Når medarbejderen bliver indmeldt i pensionsordningen modtager 
medarbejderen en police, hvor medarbejderen kan se sine dækninger ved 
invaliditet, død og pensionering.

I februar/marts måned sender vi en årsoversigt. Den enkelte kan vælge at få 
årsoversigten sendt til e-Boks. e-Boks er en postkasse på internettet, hvor 
man kan modtage og opbevare personlige dokumenter som for eksempel 
kontoudtog, årsoversigter og lønsedler. 

Det kan man læse mere på www.pfa.dk

Personlig skriftlig kommunikation

www.pfa.dk
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www.Soraarneq.gl (kommer snart) 

www.Soraarneq.gl
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Nyhedsbreve
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NyhedsbrevePFA Soraarneq sender 2-4 gange årligt et nyhedsbrev ud

Nyhedsbrevet bliver sendt ud via e-mail til kontaktpersoner i virksomheder, 
faglige organisationer og øvrige interessenter

Nyhedsbrevet kan også ses på www.soraarneq.gl 

Modtager du ikke nyhedsbrevet i dag, kan du sende mig en mail på lha@pfa.dk, 
hvis du fremover ønsker at modtage det.

Nyhedsbreve

www.soraarneq.gl
mailto:lha@pfa.dk
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Nyhedsbreve
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Rådgivning

• Ring på PFA Soraarneq’s telefon nr. 32 02 20

• Send en e-mail på soraarneq@pfa.dk

• Skriv til PFA Soraarneq, Postboks 1840, 3900 Nuuk

• Mød personligt op på AK’s kontor, der ligger 
Samuel Kleinschimidtip Aqqutaa 15, Nuuk

I det omfang AK ikke kan besvare henvendelsen sender
de spørgsmålet videre til PFA Pension

Spørgsmål og rådgivning

mailto:soraarneq@pfa.dk
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Dækning ved Kritisk Sygdom og død
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Gruppeliv

Kunder i PFA Soraarneq har mulighed for at oprette en gruppelivsforsikring i PFA.

Gruppelivsforsikring skal omfatte alle medarbejdere, som har en pensionsordning i 
PFA Soraarneq. Den skal mindst omfatter 5 medarbejdere.

Mulige dækninger

• Gruppelivsdækning ved død

• PFA Kritisk Sygdom

Prisen bliver opkrævet på girokort udenom pensionsordningen i
PFA Soraarneq. 

PFA Soraarneq tilbyder kunderne at tegne Kritisk Sygdom og/eller 
sikre en engangsudbetaling i tilfælde af død gennem PFA Pension
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Spørgsmål


