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Opdater dine oplysninger ved login
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Hvad indeholder din pensionsordning?

Gruppesummer 2018

• Sum ved død                                                     640.000 kr.

• Sum ved kritisk sygdom                                     160.000 kr.   

• Sum ved førtidspension                                      160.000 kr.

– Sum ved ressourceforløbsydelse 80.000 kr.

(Indført pr. 1. august 2016)

Som hvilende medlem er du ikke omfattet af  
gruppesummerne
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Hvad indeholder din pensionsordning?   

Udbetaling ved kritisk sygdom

Du kan få udbetalt sum ved visse kritiske sygdomme, hvis:

• din diagnose er på PKA’s liste over kritiske sygdomme

• du er omfattet af gruppeforsikringen på tidspunktet for 
diagnosen
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Hvad indeholder din pensionsordning?   

Udbetaling ved førtidspension

• Sker, hvis du er tilkendt offentlig førtidspension og 
endnu ikke har fået udbetalt alderspension

• Har du stadig gruppeforsikringen ved tilkendelsen, 
udbetales der også en sum ved førtidspension fra 
gruppeforsikringen

• Børnepension til børn under 21 år

Hvad du er berettiget til, vil fremgå af dine forsikringer på pka.dk



7

Hvad indeholder din pensionsordning?   

Midlertidig sygdom

Bidragsbetaling – hel eller delvis

Bistandsfond

• opsagt fra job pga. sygdom 

• modtager sygedagpenge

• har haft et væsentligt indtægtstab

Sum ved ressourceforløbsydelse – indført pr. 1. august 2016

Misbrugsdækning
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Hvad indeholder din pensionsordning?   

Udbetaling ved død                          

Pension ved død i 10 år 

eller Pension ved død engangsudbetaling

Ægtefælle-/samleverpension

eller Engangssum efter ugifte

og sum ved død fra gruppeforsikringen

Børnepension til barnets 21. år

Hvilken dækning du har, fremgår af dine forsikringer på pka.dk
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Hvem får pengene?

• Du bestemmer hvem, der skal have pengene

• Bestemmer du ikke noget, så følges reglerne om nærmeste

pårørende

• Det er altså ikke arvereglerne, der følges

• Ydelser fra pensions- og livsforsikringer går uden om boet, når 
der er indsat en begunstiget
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Begunstigelsesregler

Hvem er nærmeste pårørende –
ordninger oprettet før 1. januar 2008

• Ægtefælle/registreret partner

• Livsarvinger (børn, børnebørn mv.)

• Arvinger ifølge testamente

• Øvrige arvinger
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Begunstigelsesregler

Hvem er nærmeste pårørende – ordninger 
oprettet efter 1. januar 2008*

• Ægtefælle/registreret partner

• Samlever i ægteskabslignende forhold:

– bor sammen ved dødsfald og har/venter barn sammen, eller

– bor sammen ved dødsfald og har boet sammen de to sidste år

• Livsarvinger (børn, børnebørn mv.)

• Arvinger ifølge testamente

• Øvrige arvinger

* Eller hvor nærmeste pårørende er indsat efter 2007



Begunstigelse via selvbetjening
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Alderspension
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Hvad indeholder din pensionsordning? 

Alle medlemmer har Livsvarig alderspension 

Individuelle forhold:

• Pensionsalder = tidligste udbetaling (60-62 år)

• Fravalg af ”Pension ved død” = mere i pension

• Forhøjet alderspension (mere de første 10 år)

• Alderssum

• Fleksibel alderspension (delpension og pause)
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Hvad får du udover PKA pension?

• Efterløn – hvis du har betalt til det

• Folkepension

• ATP – livsvarig pension

• Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)
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Kom til seniormøde
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Opbygning af pensionssystemet

Private,
individuelle
pensioner

Arbejdsmarkeds-pensioner

Offentlige pensioner

Basis-
forsørgelse

Løn-
relateret

Individuelt
behov
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PKAtjek

Medlemmet er 45 år
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Hvad skal du overveje? 

• Du vælger selv, om du sparer op til alderssum, 

ratepension eller livrente

• Ratepension, udbetales 10-25 år

• Også mulighed for ekstra opsparing via lønnen



Hvorfor vælge PKA til den supplerende 
opsparing?

• PKAplus ejes alene af dig og dine kolleger

• Pr. 1. oktober får du 7 % i rente – vores mål er 
at du får 7 % i rente de næste 4 år

• Administrationsomkostninger er samme % som 
på arbejdsmarkedspensionen

• Du kan samle dine pensioner ét sted
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Pas på din pension – tre spørgsmål du 
skal overveje
Trusler mod din husstands indkomst?
Tænk på din pensionsordning som en hjælp ved sygdom, 
orlov, nedsat tid, arbejdsløshed

Hvem skal have pengene ved din død?
Bestem hvem der skal have penge ved din død – ellers 
Bruges grundreglerne om begunstigelse

Sparer du nok op – tag et PKAtjek?
Har du råd til den pensionisttilværelse du drømmer om – eller 
skal du måske i gang med en supplerende opsparing

Log på pka.dk og få overblik over din pension.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål.
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