Pensionsvejledning Pension for Grønland
Pensionsvejledning for SSK
Som omfattet af SSK’s pensionsaftale

får du automatisk en pensionsordning i PFA

Pension.

Pensionsordningen består af en pensionsopsparing samt en række forsikringer, som kan hjælpe dig og din
familie økonomisk, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Der bliver indbetalt til din pensionsordning
hver måned, og du har mulighed for selv at indbetale mere, hvis du fx ønsker det. Indbetalingen til din
pensionsordning følger den til enhver tid gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og SSK.
Dine forsikringer
Din nye pensionsordning vil bestå af følgende forsikringer:
PFA Erhvervsevne – som vil sikre dig en løbende skattefri udbetaling, hvis din erhvervsevne bliver nedsat
med min. 50 procent.
PFA Kritisk sygdom – som vil give dig mulighed for at få udbetalt et skattefrit beløb, hvis du bliver ramt
af en af de alvorlige sygdomme, som er omfattet af forsikringen. Forsikringen kan udvides, så den også
omfatter dine børn under 24 år, hvis de bliver ramt af en alvorlig sygdom, som er omfattet af forsikringen.
PFA Liv – som vil sikre dine pårørende en skattefri udbetaling, hvis du dør, inden du når pensionsalderen.
Forsikringen kan udvides med en børnedækning, så dine børn under 24 år får en løbende udbetaling, hvis
du dør, inden du når pensionsalderen.
Du kan vælge at forhøje dine forsikringsdækninger
Du vil have mulighed for at forhøje dine forsikringer, så de passer til din økonomi og familieforhold. Du skal
dog være opmærksom på, at prisen for den forhøjede dækning betales af indbetalingen til din
pensionsordning, så medmindre du vælger at forhøje indbetalingen til din pensionsordning, så vil der blive
indbetalt mindre til din opsparing. PFA vil ofte skulle have oplysninger om dit helbred for at kunne forhøje
dine forsikringer.
Basispakke

Du kan vælge at forhøje dine
dækninger

PFA

Erhvervsevne,

løbende

57.500 kr.

Op til 137.000 kr. i alt

PFA Kritisk sygdom

125.000 kr.

Op til 500.000 kr. i alt

PFA Kritisk sygdom til børn under

0 kr.

Op til 500.000 kr. i alt

PFA Liv, engangsudbetaling

250.000 kr.

Op til 2 mio. kr. i alt

Børnepension, årlig udbetaling til

0 kr.

Op til 37.500 kr.

udbetaling

24 år

børn under 24 år
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Din opsparing
Din pensionsordning indeholder opsparing i markedsrente, hvor det løbende afkast vil variere, da det vil
følge udviklingen på de finansielle markeder. Din opsparing vil blive placeret i investeringsprofil C, som har
en middel risiko. Du kan vælge en anden investeringsprofil, som har en højere eller lavere risiko. Du kan
ændre din investeringsprofil på mitpfa.dk under Din opsparing/Investeringer/Investeringsoversigt. Her vil
du blot kunne klikke på den investeringsprofil, som du ønsker, og godkende dit valg med dit NemID.

I takt med, at du nærmer dig din pensionsalder, nedtrappes risikoen i din investeringsprofil, så udsvingene
i dit afkast bliver mindre, jo tættere du kommer på pensionen. Hvis du vil undgå denne nedtrapning eller
selv vælge, hvilke fonde din opsparing skal investeres i, kan du vælge PFA Valgfri eller Du Investerer.
5 procent af indbetalingerne til din pensionsopsparing vil blive placeret i PFA KundeKapital, som er PFA’s
model for risiko- og overskudsfordeling. Du kan fravælge PFA KundeKapital på mitpfa.dk under Din
opsparing/Investering/Ændre KundeKapital under punktet Tilpas KundeKapital.
Sådan udbetales din pensionsordning
Når du går på pension, vil du få en månedlig udbetaling, så længe du lever. Du vil kunne se, hvor meget
du vil få udbetalt hvert år på mitpfa.dk under Din opsparing/Planlæg din pension/udbetalingsplan.
Få overblik på Mit PFA
På mitpfa.dk kan du få overblik over din pensionsordning. Du kan fx se dine forsikringsdækninger, og hvor
meget du har sparet op. MitPFA findes på dansk og engelsk. Du kan gå ind på mitpfa.dk eller downloade
app’en MitPFA.

Kontakt PFA
Hvis du har spørgsmål til din pensionsordning, er du velkommen til at ringe til PFA Rådgivningscenter på
+45 70 12 50 00. Hvis du får brug for dine forsikringer, skal du ringe til PFA Sundhedscenter på +45 70
24 50 01. Telefonerne er åbne mandag til torsdag fra kl. 8.00 – 16.30 og fredag fra kl. 8.00 til 16.00 (dansk
tid).
Du kan også vælge at skrive til PFA via pfa.dk/kontakt.
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Hvis du ønsker at henvende dig til os på grønlandsk er du velkommen til at kontakte Atorfillit Kattuffiat
(AK) på aknuuk@ak.gl. AK er PFA’s kontakt sted i Grønland, og de kan videreformidle henvendelser til PFA
på grønlandsk.
Juridisk bindende vilkår
Denne pensionsvejledning indeholder ikke alle informationer om den pensionsordning, du måske vil få, og
pensionsvejledningen er derfor ikke juridisk bindende. De juridisk bindende vilkår vil fremgå af
pensionsbevis og pensionsvilkår, hvis du får en ny pensionsordning.
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