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• TRs rolle ift. PKA

• Kort indflyvning til PKA

• Forsikringspakken

• Opsparing

• Fleksibel tilbagetrækning

• Hvad kan du gøre?
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TRs rolle ift. PKA
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Ambassadør for gode råd

Vi klæder dig på til at kunne hjælpe dine kollegaer med pensionsordningen i PKA.
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Alt vigtigt for TR samlet 
på én side – pka.dk/tr

• Tilmeld dig nyhedsbrev for TR

• Book fællesmøder til dig og dine kollegaer

• Tilmeld dig kurser og webinarer

• Få sparring, så du nemmere kan bruge PKA i 

dagligdagen

• Tjek løbende siden for tips og gode råd
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pka.dk/tr
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Sådan ser vi jeres rolle
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• Hvordan du ser du din rolle som TR?

• Hvordan kan PKA supportere dig?



Kort indflyvning til PKA
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Hvem er PKA?

PKA 9

medlemmer

335.000
kvinder

90 %
formue

350 mia. kr. 33,4 mia. kr.
i klimarelaterede

investeringer

13
faggrupper

4
pensionskasser

http://www.etf.dk/


Fælles sikrer I 
hinanden

• Livsvarige pensioner sikrer du ikke løber tør

• Forsikringer der sikrer dig, mens du sparer 

op - uden krav om helbredsoplysninger

• Alle får samme lave omkostninger

• Fælles investeringer sikrer stabil og god 

rente hele livet

• Afkastet deler I med hinanden og ikke med 

aktionærer
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Du har indflydelse via 
medlemsdemokratiet

✓ Medlemmerne vælger de delegerede.

✓ De delegerede kan stille forslag til 

generalforsamlingerne.

✓ Generalforsamlingen er PKA’s øverste 

organ, hvor alle kan søge indflydelse.
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Find din delegerede

• pka.dk – medlemsdemokrati

• Socialpædagoger valgt som delegeret i 

Region Midtjylland

PKA 12



Introduktion til forsikringspakken
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Du kan få en 

kritisk sygdom, 

som fx kræft 

Du kan blive så syg, 

at du ikke kan arbejde 

i en periode

Du kan dø 

for tidligt

Du går på pension 

helt eller delvist

Pensionen i PKA sikrer dig og dine nærmeste 
igennem hele livet
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Du kan blive så syg, 

at du ikke kan arbejde 

i en periode

Du kan dø 

for tidligt

Du går på pension 

helt eller delvist

Pensionen i PKA sikrer dig og dine nærmeste 
igennem hele livet
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Du kan få en 

kritisk sygdom, 

som fx kræft 
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Invaliditet / Sygdom Dækning ved død Kritisk Sygdom

Sum ved ressourceforløbsydelse

100.000 kr.

Sum ved død 

640.000 kr.

Sum ved Kritisk Sygdom

160.000 kr. 

Løbende udbetaling ved førtidspension 80 % af 

alderspension

Løbende udbetaling 

60 % af alderspension i 10 år

Sum ved førtidspension

200.000 kr.

Løbende udbetaling 25 % af alderspension til børn under 

21 år 

Bidragsfritagelse og bistandsfond

(midlertidig og varigt)

Løbende udbetaling 25 % af førtidspension til børn under 

21 år 

Forsikringer

Husk du kan 

tjekke dine 

egne tal på 

pka.dk



Sum ved 
kritisk sygdom

Pengene kan fx bruges på:

• behandlinger, genoptræning eller pleje, der 

ikke er dækket af det offentlige 

• betaling af øgede faste udgifter

• at købe ægtefælle eller samlever fri fra 

arbejde

• rejser eller andre ophold, som kan hjælpe 

dig i en svær tid.

Sum ved visse kritiske sygdomme er altså ikke 

til sikring af din indtægt. 
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Sikring ved sygdom og 
nedsat erhvervsevne

Med PKA har du et økonomisk sikkerhedsnet 

igennem dit arbejdsliv. 

Udbetalingerne fra PKA supplerer de ydelser, du får 

fra det offentlige. Du skal opleve så lidt modregning i 

offentlige ydelser som muligt.

PKA

18

Private 

forsikringer 

Individuelt behov

Private forsikringer

Arbejdsmarkeds-
pensioner

Lønrelateret

PKA pension

Øvrige arbejdsmarkeds-

og firmapensioner

Offentlige pensioner

Basisforsørgelse

Sygedagpenge

Ressourceforløb/ 

jobafklaring

Fleksjobydelse

Førtidspension



Dine nærmeste er også 
sikret ved din død

Ved død udbetaler PKA typisk

PKA 19

1.100.000 kr. på én gang efter skat. 

38.000 kr. til hvert barn til de fylder 21 år.



Hvem får pengene?

• Du bestemmer, hvem der skal have 

pengene.

• Vælger du ikke, hvem der skal have 

pengene, følger vi reglerne om nærmeste 

pårørende.

• Det er ikke arvereglerne, vi følger.

• Udbetalinger fra pensions- og livsforsikringer 

går uden om boet, når der er valgt en 

begunstiget.

PKA 20



Forsikringer

Pension ved død

Gruppelivsforsikringer

ATP

Ulykkesforsikring

Pensionsopsparing i fx banken

Arv

Opsparing i hus

Opsparing i banken

Opsparing i sommerhus

Aktier og obligationer

Andre værdier
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Hvem er nærmeste pårørende? 

PKA 22

Tjek, hvem der får 

pengene

pka.dk/begunstigelse

Ægtefælle/

registreret 

partner

Samlever i ægte-

skabslignende 

forhold

Livsarvinger

Testamente

Arveloven

bor sammen ved dødsfald og har/venter barn sammen 

eller

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

Det afhænger af, om din pensionsordning er oprettet før eller efter 1. januar 2008, 

og hvilke valg, du eventuelt har truffet efter den 1. januar 2008. 

Ved ”nærmeste pårørende” pr. 1. januar 2008 betyder



Se dine
forsikringer

• Gå ind på pka.dk

og find oversigten 

med dine forsikringer
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Anbefal dine kollegaer

• Tjek forsikringerne på pka.dk

• At tage fat i PKA ved sygdom

• Tjek op på hvem der begunstiget på 

pensionen.
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Opsparing
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Du kan blive så syg, 

at du ikke kan arbejde 

i en periode

Du kan dø 

for tidligt

Du går på pension 

helt eller delvist

Pensionen i PKA sikrer dig og dine nærmeste 
igennem hele livet
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Du kan få en 

kritisk sygdom, 

som fx kræft 



Hvor gammel tror 
du, et typisk PKA-
medlem bliver, efter 
de er gået på 
pension? 
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Et gennemsnitligt 
PKA-medlem får 
udbetalt pension, til 
de bliver 
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89 år



40 år til at spare op til 24 år på pension
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Barndom Uddannelse Arbejde Pension Død
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Det danske pensionssystem

Private 

pensioner 

Individuelt behov

PKAplus

Pensioner i bank

Arbejdsmarkedspensioner

Lønrelateret

PKA pension

Andre arbejdsmarkeds- og 

firmapensioner

Offentlige pensioner

Basisforsørgelse

Folkepension

ATP Livslang Pension

Efterløn



PKA Privat

Arbejde Pension

Løn Folkepension ATP

PKA Anbefaling

PKA anbefaler

Vi anbefaler at du har 70-80 % af din løn, når 

du går på pension

… men det er altid individuelt og afhænger af 

forventninger til forbrug og udgifter som 

pensionist.
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60 %
70 %



Tag et PKAtjek
pka.dk/pkatjek

Du skal spare mere op, hvis:

• du er kommet sent i gang med at 

spare op til din pension

• du har holdt orlov uden indbetaling til 

pensionen

• du arbejder på nedsat tid

• du har fået dine efterlønsbidrag 

udbetalt

• du overvejer at gå på pension 

tidligere end din folkepensionsalder.
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Hvad siger dine 
kollegaer? 

• ‘Jeg sparer op på min bankkonto’

• ‘Jeg sparer op i min bolig’

• ‘Skal jeg spare op i min bank eller I PKA?’

• ‘Næste år starter jeg med at indbetale mere’
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Alle beløb får stor betydning

PKA 34

4.832 kr. 

3.178 kr. 

1.613 kr. 

2.416 kr. 

1.589 kr. 

806 kr. 

1.208 kr. 

794 kr. 

403 kr. 

35 år

45 år

55 år

  250 kr.

  500 kr.

  1.000 kr.

Du får fradrag af 

hele beløbet, så du 

betaler mindre i 

skat.

Eksemplet viser indbetaling til ratepension. De fremregnede beløb er pr. måned hver år i 10 år.



Hvad betyder deltid for pensionsopsparingen

PKA 35

Fuld tid 30 timer mellem 30 - 44
år

25 timer mellem 30 - 44
år

PKA Pension Fuldtid PKA

11.595 kr. 10.713 kr. 9.270 kr.• Deltid betyder mindre i pension

• Eksemplet er beregnet ud fra en nyuddannet 

socialpædagog.



Anbefal dine kollegaer

• kig på pensionsindbetalingen hvis man går 

på deltid

• alle beløb får stor betydning

• lave et pensionstjek – vær bevidst.

• begynde drømme 
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Fleksibel tilbagetrækning
PKA 37



PKA 38

• Hvad betyder fleksibel tilbagetrækning for 

dig?

• Hvordan italesætter I fleksibel 

tilbagetrækning på din arbejdsplads?



Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 

handler om langsomt at trappe ned 

– i tid, ansvar eller begge dele
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Hvordan ser arbejdsstyrken ud?

PKA 40
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Incitamenter til at blive på arbejdsmarkedet
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Delpension udjævner overgangen til pension
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Delpension udjævner overgangen til pension
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Delpension udjævner overgangen til pension



Fleksibel tilbagetrækning 
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Indtægtsnedgang

PKA – delpension

Søg rådgivning hos PKA

A-kasse – fleksibel efterløn

Søg rådgivning hos A-kassen

Økonomisk sparring
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Seniorsamtalen

Forskningen viser, at seniorsamtalen er en af 

nøglerne til at blive længere på 

arbejdsmarkedet

• Forberedelse er en vigtig faktor for en god 

pensionstilværelse

• Økonomi er en faktor – her kan PKA hjælpe 

med rådgivning



Eksempler på spørgsmål til dine kollegaer
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Hvordan har du det med at arbejde for tiden?

Hvad skulle der til for, at du ville blive længere på arbejdsmarkedet?

Hvis det kun stod til dig – hvor længe blev du så ved med at arbejde?

Hvad ser du mest frem til ved at gå på pension?

Er der noget, som vil kunne gøre dit arbejdsliv bedre?

• Kilde til inspiration: Forskningsprojektet, De Erfarne, deerfarne.ku.dk

Hvordan vil jeg forberede min overgang til pension?
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www.erfarne.ku.dk

Materiale til inspiration 



Materiale til inspiration 
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Anbefal dine kollegaer 
at:

• Anbefal dine kollegaer på 58 og derover at 

deltage på et seniorinspirationsmøde med 

PKA

• Anbefal dem at søge overblik på 

pensionsinfo og pka.dk

• Planlægge seniorsamtalen

• Anbefal dine kollegaer at kontakte pka ved 

spørgsmål
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Hvad kan du gøre?
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Sådan ser vi jeres rolle
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• Ser du din rolle anderledes nu ift. PKA?

• Savner du noget fra PKA?



Nedsat tid

Nyt job Sygdom

Civilstand

Situationer, hvor du skal være 
opmærksom på din pension
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Lønændring

Børn



Ambassadør for gode råd

Vi klæder dig på til at kunne hjælpe dine kollegaer med pensionsordningen i PKA.
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Ambassadør for gode råd

Vi klæder dig på til at kunne hjælpe dine kollegaer med pensionsordningen i PKA.

1 Anbefal dine kollegaer at deltage på PKA’s medlemsmøder

2 Anbefal dine kollegaer at tage en PKAtjek

3 Ekstra opsparing giver større frihed og muligheder for at trække sig fleksibelt

4 Anbefal dine kollegaer at søge råd og sparring om deres økonomi



Gode råd

• Tilmeld dig vores nyhedsbrev

• pka.dk/tr

• Vend tilbage med gode ideer og udvikling

• Deltag på vores kurser og webinarer
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