
Der er kommet ekstra penge ind på din pensionsopsparing 

Som kunde i PFA Pension kan du i disse dage glæde dig over, at der er trillet nogle ekstra penge ind på din 

pensionsopsparing. Pengene stammer fra PFA Pensions model for overskuds- og risikodeling, PFA 

KundeKapital, som alle tandlæger under jeres aftaler indbetaler til, medmindre de selv har valgt det fra.  

 

PFA Pension er baseret på et stærkt fællesskab, hvor ejerne har valgt, at det overskud, som skabes, i størst 

muligt omfang skal gå videre til kunderne. Det sker bl.a. via forrentningen af KundeKapital, som PFA nu 

har opgjort for 2020 og sat ind på kundernes opsparing.  

 

”PFA Pension blev grundlagt med formålet om at sikre kunder og deres familier et trygt og godt liv. Vi er 

med andre ord til for vores kunders skyld, og det er det, vi markerer med vores årlige overskuds- og 

risikodeling. I år overfører vi 1,7 mia. kr. til kunderne, som derved får deres pensionsopsparinger yderligere 

polstret,” siger Group CEO i PFA, Allan Polack. 

 

Teknisk set sker overskudsdelingen som sagt via forrentningen af KundeKapital. I 2020 har denne 

forrentning været på 8 procent, som altså svarer til ca. 1,7 mia. kr. Din andel af overskuddet er sat ind på 

din almindelige pensionsopsparing, og du kan se beløbet på mitpfa.dk/kundekapital. 

 

En god polstring i coronatider 

De ekstra penge kommer i en tid med corona, som har øget investeringsrisikoen på markederne. I det 

perspektiv har KundeKapital i 2020 udgjort et trygt og stabiliserende økonomisk polster. Samtidig er den 

årlige overskuds- og risikodeling en god påmindelse om det tætte og forpligtende forhold, PFA har til sine 

kunder. 

 

”Vi er glade for, at vi i et udfordrede år med Corona igen har skabt et overskud, som vi kan fordele til vores 

kunder i form af ekstra forrentning af kundernes individuelle KundeKapital. Det bekræfter, at vi sammen 

med vores kunder står på et stærkt økonomisk fundament. Det giver en god ballast for vores fortsatte 

arbejde med at hjælpe kunderne med at skabe rammerne om det gode liv – både økonomisk og når det 

kommer til deres sundhed, boligbehov, senkarriere og ønsker til en grøn og bæredygtig nutid,” siger Allan 

Polack. 

 

Tjek din KundeKapital på Mit PFA 

Du kan finde alle oplysninger om din individuelle KundeKapital på mitpfa.dk/kundekapital. Du skal blot 

logge på med dit NemID, og så kan du se, hvor mange penge du har i Individuel KundeKapital, din 

forrentning i 2020 og forventede forrentning for 2021.  

 

KundeKapital er en del af PFA Pensions ansvarlige kapital 

KundeKapital er en del af PFA Pensions økonomiske polstring, og det betyder, at KundeKapital får andel i 

PFA Pensions overskud og tab. Det giver mulighed for en ekstra høj forrentning af din individuelle 

KundeKapital, men samtidig er der risiko for, at din individuelle KundeKapital kan blive nedsat og i yderste 

konsekvens gå tabt. Læs mere om fordele og risici ved PFA KundeKapital på mitpfa.dk/kundekapital. 

 

http://www.mitpfa.dk/kundekapital

