
DINE VALGMULIGHEDER

MULIGHED FOR TILVALG 
Ekstra forsikringer til dig 
PFA Helbredssikring – hurtig behandling af fx ondt i ryggen, stress, sportsskader mv.
Forsikringen giver dig mulighed for at få behandlet fx rygsmerter, alvorlig stress, sportsskader og/eller komme til 
forundersøgelse, behandling og kontrol på privathospital, klinikker og hos speciallæger. Den dækker både skader 
sket på arbejdet og i fritiden. Du skal have en lægehenvisning for at bruge forsikringen. Dine børn mellem 1 og 21 
år er automatisk dækket, hvis du tilkøber forsikringen. 

PFA Erhvervsevne som engangsudbetaling – ekstra økonomisk tilskud, hvis du bliver syg og ikke kan arbejde
Forsikringen giver dig en engangsudbetaling på op til 500.000 kr. (skattefrit), hvis du bliver syg og ikke kan 
arbejde, fordi din erhvervsevne er varigt nedsat til en tredjedel eller mindre i mindst et år.

Forsikringer til dine børn
PFA Kritisk sygdom - luft i økonomien, hvis dine børn får en kritisk sygdom
Med forsikringen er dine børn dækket, hvis de får en kritisk sygdom. Du får udbetalt et engangsbeløb på op til 
500.000 kr. (skattefrit), hvis de får en kritisk sygdom. Hvilke sygdomme forsikringen dækker, kan du se på pfa.dk.

PFA Liv – udbetalinger til dine børn, hvis du dør inden pensionen
Med forsikringen får dine børn udbetalt et beløb på op til 75.000 kr årligt (før skat) til de fylder 21 år, hvis du dør, 
inden du går på pension.

Forsikring til din partner 
PFA Helbredssikring – hurtig behandling af fx ondt i ryggen, stress, sportsskader mv.
Du har mulighed for at tilkøbe PFA Helbredssikring til din ægtefælle, registreret partner eller samleve.

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS
Gennem Tandlægernes Tryghedsordninger har du adgang til et godt tilbud på pension og forsikring. Det er til dig, 
der selv står for din pension – men også til dig, der allerede har en pensionsopsparing, men ønsker at spare mere 
op eller at blive sikret, hvis der sker dig noget.

Med pensionsopsparingen får du råd til mere i fremtiden, og forsikringerne giver dig tryghed her og nu, hvis du bli-
ver syg. I det følgende får du mere at vide om de fordele, som vi tilbyder dig – til en god pris.

Standardpakken Det kan du vælge

PFA Erhvervsevne – løbende udbetaling 
150.000 kr. årligt (før skat)

Løbende udbetaling på op til 60 % af din løn (før skat).  
Hvis du er selvstændig, kan du dog max. vælge 600.000 kr. 
årligt (før skat)

PFA Kritisk sygdom
Engangsudbetaling på 125.000 kr. (skattefrit) Engangsudbetaling på op til 500.000 kr. (skattefrit)

PFA Liv
Engangsudbetaling på 300.000 kr. (skattefrit) Engangsudbetaling på op til 2.400.000 kr. (skattefrit)



PENSIONSOPSPARING 
– dine valgmuligheder

A, B, C, eller D? 
Du kan vælge mellem investeringsprofilene A, B, C og D, hvor A har det mindste 

potentiale for et højt afkast, men også den laveste risiko på lang sigt. Profil D 

rummer omvendt den bedste mulighed for et højt afkast – men også den højeste 

risiko på lang sigt.  

Vi anbefaler profil C 
Som udgangspunkt anbefaler vi profil C, da vi vurderer, at den har den mest 

hensigtsmæssige balance mellem afkast og risiko for langt de fleste. Derfor får du 

også automatisk den profil. 

Det handler også om tryghed
Vi har altid blik for, at valget af profil er et temperamentsspørgsmål og afhænger 

af, hvordan din økonomi ser ud. Derfor kan profilerne A og B være de rigtige 

profiler til dig, der gerne vil have en lavere risiko på lang sigt – og D være til dig, 

der gerne vil investere din opsparing med potentialet for et rigtig godt afkast.

Få mere at vide om investeringsprofilerne og se, hvilke afkast de giver på pfa.dk
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DU KAN TILPASSE FORSIKRINGERNE TIL DINE BEHOV
Vi er alle forskellige. Derfor kan du også tilpasse de tre forsikringer og tilvælge nye, så din forsikringspakke passer 

til dig. For måske bor du i hus og har høje faste udgifter. Måske har du børn og er gift. I begge tilfælde kan det fx 

være en god idé at hæve dækningen på PFA Erhvervsevne, så du kan blive boende i huset, og børnene ikke skal 

undvære fritidsaktiviteterne, hvis du pludselig ikke kan arbejde i en længere periode. Du får naturligvis hjælp af en 

rådgiver til at justere forsikringerne. PFA kan få brug for helbredsoplysninger fra dig, for at du kan få oprettet og 

tilpasset forsikringerne.

SPØRGSMÅL?
Du er naturligvis velkommen til at ringe til Tryghedsordningerne på 39 46 00 80, hvis du har spørgsmål eller vil 

høre mere om medlemstilbuddet, inden du beslutter dig. Tryghedsordningerne sidder klar ved telefonerne man-

dag til torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15.30.


