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Ansvarlige investeringer
Vi investerer dine penge langsigtet og ansvarligt i blandt andet
sociale, grønne og bæredygtige løsninger.

PKA er dit og dine kollegers pensionsselskab. Som medlem er du
en del af et veludviklet medlemsdemokrati, hvor vi i fællesskab
beslutter PKA’s udvikling.
Vores kerneopgave er at investere din opsparing så godt som
muligt og sikre dig, familien og kollegerne, uanset hvad fremtiden
bringer.

Få besked, når vi har nyt til dig

335.000

PKA er en af Danmarks største pensionskasser
med 335.000 medlemmer indenfor social- og
sundhedsområdet og investeringer for 350 mia. kr.

Du kan vælge at få gode råd og
anbefalinger på mail, når der er vigtige
emner, du skal tage stilling til. Vi skriver
kun, når vi vurderer, det er relevant for dig.

Medlemmer

Giv os dit samtykke på pka.dk/login under ’Min profil’
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Få indflydelse på din pension
PKA er ejet af dig og de andre
medlemmer, og vi har
medlemsdemokrati. Det betyder, at
du kan få indflydelse og påvirke din
pensionsordning direkte.
Stil op som delegeret
Som delegeret er du bindeled mellem
dine kolleger og pensionskassen. Jeres
indsigter og holdninger er med til at
påvirke pensionsordningen.
Du er talerør for medlemmerne, der har
stemt på dig som delegeret, og stiller
forslag til ændringer for PKA om fx
investeringer og forsikringer.
Til den årlige generalforsamling stemmer
du som delegeret om bestyrelsens
beretning, pensionskassens regnskab
og eventuelle ændringer i vedtægt
og pensionsvilkår. Det er også på
generalforsamlingen, at de delegerede
vælger medlemmer ind i bestyrelsen.
Læs mere på pka.dk/blivdelegeret

Næste valg – stil op, eller stem

Du kan stille op som delegeret hvert fjerde år, når der er valg i din
pensionskasse. Det er også her, du kan stemme på en delegeret. Næste
valg i din pensionskasse er:
• Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale: Efterår 2022.
• Sygeplejersker, Radiografer og Lægesekretærer: Efterår 2022.
• Fysioterapeuter, Ergoterapeuter, Jordemødre, Kost- og ernæringsfaglige,
Fodterapeuter og Bioanalytikere: Efterår 2023.

Husk at stemme
Måske stiller du ikke op som delegeret
– men hvert fjerde år er der valg, hvor du
kan stemme på en delegeret. Det vil sige
det medlem, du synes, skal repræsentere
dig i pensionskassen. De beslutninger,
der bliver taget nu, har betydning for den
pension, du engang skal leve af.
Kom med i PKA’s medlemspanel
I medlemspanelet får du spørgsmål
på mail om, hvordan du synes, din

pensionskasse skal udvikle sig – fx om
pensionsordningens sammensætning og
medlemsservicen. Vi skriver 4-8 gange
om året.
Din mening er vigtig for os – tilmeld dig
på pka.dk/medlemspanel
Del din gode idé
Har du idéer til, hvordan vi kan gøre noget
bedre, så kontakt os på pka@pka.dk eller
39 45 45 45.

Din pension – hver måned hele livet
Når du går på pension, får du udbetaling
fra PKA hver måned, så længe du lever.
Din pension i PKA er et vigtigt supplement
til de offentlige pensioner – folkepension
og ATP Livslang Pension.
Din pension i PKA består af:

Mød os

Tilmeld dig et af vores mange
arrangementer, hvor du kan
få overblik og inspiration til at
planlægge din pension.
Se mere på pka.dk/arrangementer
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•	
Livslang pension. Du får et beløb hver
måned resten af livet.
•	
Aldersopsparing. Du får løbende
udbetalinger og har derudover et
beløb til rådighed, som du kan få
udbetalt på én gang eller i mindre
portioner – mindst 10.000 kr. ad
gangen – efterhånden, som du får
brug for pengene. De penge, du lader
stå på din aldersopsparing, får du
fortsat renter af. Udbetalingen af din
aldersopsparing bliver ikke modregnet
i din folkepension.

Hvor meget får du i pension?
Det kommer an på:
- hvor længe, du har arbejdet, og fået indbetalt til din pension
- om du har arbejdet på deltid og dermed fået mindre i løn og pension
- om du har andre pensionsopsparinger fra tidligere jobs, i banker eller
andre pensionsselskaber
- om du har valgt at indbetale ekstra til din pension i PKAplus.
Se, hvor meget du får i pension, hvilke pensioner du har, og hvornår du kan
få dem udbetalt, på pka.dk/pension
Se, om du har pensionsopsparinger andre steder, på pensionsinfo.dk
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Sådan kan du få din pension udbetalt
Din pension kan du vælge at få på flere måder

Stabile udbetalinger resten af livet

Du får forudsigelige udbetalinger hver måned, så længe du lever.

Større udbetaling de første 10 år

Du kan vælge at få højere udbetalinger de første 10 år
og herefter lavere udbetalinger resten af livet.

PKA Aldersopsparing

PKA Aldersopsparing

PKA Livslang Pension
Løn

Du går i den sidste del af dit arbejdsliv ned i tid og får samtidig
udbetalt en del af din pension. På den måde kombinerer du
arbejds- og seniorliv. Delpensionen kan du få fra samme dag,
som du kan få udbetalt din pension fra PKA. Du får stadig løn fra
dit arbejde, og du sparer fortsat op til pension over din løn.
Læs mere på pka.dk/delpension

PKA forhøjet alderspension

Løn

Fleksibel tilbagetrækning
– delpension

Du kan se dine muligheder og planlægge din pensionsudbetaling
på pka.dk/planlaeg. Det er også her, du sætter
pensionsudbetalingen i gang.
Få hjælp til at planlægge din pension
– ring til os på 39 45 45 40

PKA Livslang Pension

ATP

ATP

Folkepension

Folkepension

PKA Aldersopsparing
Delpension
Løn
30 timer

69 år

Planlæg og start din
pensionsudbetaling

69 år

Løn
20 timer

79 år

PKA Livslang Pension
ATP
Folkepension

Du har mulighed for at vælge pension ved død fra. Det vil give dig en højere livsvarig udbetaling.
60 år

”Jeg har prøvet PKAgo. Den er rigtig nem at
navigere i og har flot layout. Den præsenterer
fint mine nøgletal med tilhørende tekster, der
giver mig gode konkrete råd til at få det bedste
ud af min pensionsopsparing.”

69 år

Få overblik over din pension
med PKAgo-appen
Med appen PKAgo kan du let tjekke, hvor
meget du sparer op, se dine forsikringer
og pensionsindbetalinger og tilmelde din
mailadresse, så du får vigtige informationer
direkte på mail.

Hent
PKAgo-appen
i Google Play eller
App Store

– Lena, ernæringsassistent
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Selv små ekstra indbetalinger kan gøre en forskel
Mange tænker ikke, de har råd til at
indbetale ekstra pension. Men selv små
ekstra indbetalinger gør en stor forskel
i dit seniorliv. Du får bedre mulighed
for at trække dig fleksibelt tilbage fra
arbejdsmarkedet, eller du kan få mere
udbetalt i pension.

Det kan være en god idé at spare
ekstra op – hvis du fx planlægger orlov
eller nedsat tid og stadig vil sikre, du
har en god pensionsopsparing. Er
du kommet senere i gang med din
pensionsopsparing, er det også en god
idé at spare ekstra op.

Vi anbefaler, at du har mindst 70 % af din
nuværende løn til rådighed hver måned,
når du går på pension, for at bevare den
levestandard, du har i dag. De 70 % har
vi fastsat ud fra en afvejning af, at man
kan fortsætte sin livsstil – og samtidig
ofte har færre udgifter som pensionist,
for eksempel til a-kasse og afdrag på
ejerbolig.

Lidt bliver til meget
Der skal ikke så meget til for at få
økonomisk luft til meget mere i
pensionsalderen. Er du fx 47 år, kan
500 kr. ekstra om måneden give
dig 142.000 kr. mere i din samlede
pensionsudbetaling.

Se, hvor meget du sparer op
– tag et PKAtjek på
pka.dk/pkatjek

Ratepension – fleksibel og økonomisk fornuftig
Vil du indbetale ekstra, anbefaler vi at
sætte det ind på en ratepension.

Saml dine pensioner
Har du pensionsopsparinger flere steder, fx fra tidligere jobs eller i din bank,
kan det ofte betale sig at samle dem i PKA. Du får:
• Bedre overblik over din pensionsopsparing
• Kun administrationsomkostninger ét sted

Det er let at samle dine pensioner på pka.dk/samlepension

1.

Få overblik over
dine pensioner
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2.

Se vores anbefaling,
og vælg om du vil samle

3.

Godkend med NemID,
og vi klarer resten

Du sparer skat her og nu, fordi du får
fradrag for dine indbetalinger. Når du går
på pension, får du en ekstra udbetaling
hver måned i mindst 10 år i supplement
til din pensionsudbetaling fra PKA. Du kan
også bruge ratepensionen, hvis du vælger
at trappe gradvist ud af arbejdsmarkedet.
Ratepension er derfor en af de mest
fleksible opsparinger.

Få glæde af dit fradrag
Du får fradrag for dine indbetalinger på
en ratepension. Fradraget kan du udnytte
med det samme. Du skal bare ændre din
forskudsopgørelse på skat.dk i felt 416 –
og ellers giver vi Skattestyrelsen besked.

Du må i alt indbetale 58.500 kr. på
ratepension i 2021.
Fordele ved ratepension
• God, stabil rente
• Lave omkostninger af din indbetaling
• Mere i pension i mindst 10 år
•	Mulighed for at trappe tidligere ud af
arbejdsmarkedet
• Skattefradrag, når du indbetaler

Se mere om ratepension på pka.dk/rate
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Spar op ud fra din alder – start så tidligt som muligt
Når du er i 20’erne eller 30’erne

Tjek din
o
på pka.d rdning
k/pensio
n
Du er og
så
velkomm altid
en
kontakte til at
os på
39 45 45
40

Livet som pensionist ligger langt ude i fremtiden, og det kan være svært at forestille sig, hvor
meget du får brug for til et godt seniorliv. Du er så heldig, at hvis du sparer op nu, gør selv små
beløb en kæmpe forskel. Er du 25 år, kan 100 kr. ekstra om måneden give dig 73.700 kr. mere i
din samlede pensionsudbetaling.

Når du er i 40’erne

Måske du nu har en klar fornemmelse af, hvilken levestandard du foretrækker. Der er stadig
fin tid til at få et godt afkast på din ekstra opsparing, så du opretholder en god økonomi i
seniorlivet. Er du 45 år, kan 200 kr. ekstra om måneden give dig 63.700 kr. mere i din samlede
pensionsudbetaling.

Når du er i 50’erne

Måske du begynder at få et tydeligere billede af, hvornår og hvordan du vil stoppe med at
arbejde på længere sigt. Vil du arbejde på fuld tid til sidste arbejdsdag, eller vil du trappe ned
over nogle år? Har du råd til det seniorliv, du drømmer om? Det er nu, du skal sætte ind med en
spurt, hvis du vil benytte dig af den gode rente hos os på din ekstra opsparing. Er du 55 år, kan
300 kr. ekstra om måneden give dig 47.500 kr. mere i din samlede pensionsudbetaling.

Når du er i 60’erne

Dit seniorliv nærmer sig eller er allerede begyndt. Du kan stadig med fordel spare ekstra op og
nyde godt af din gode, stabile rente hos os. Er du 65 år, kan 400 kr. ekstra om måneden give dig
9.600 kr. mere i din samlede pensionsudbetaling.

Prøv med
andre beløb på
pka.dk/sparop

Husk at tjekke din pension og forsikringer,
når der sker vigtige ændringer i dit liv

Nedsat tid
Pension
Lønændring

Sygdom

Civilstand
Uddannelse
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Børn

Orlov

Ny bolig

Nyt job
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Dine forsikringer – sikrer dig og
din familie hele dit arbejdsliv
Ud over opsparing til pension indeholder din pensionsordning
også forsikringer. De sikrer dig og din familie i al den tid, du
arbejder – hvis du bliver syg eller dør før din folkepensionsalder.
Forsikringerne gælder, hvis du:
Bliver syg og ikke kan arbejde. PKA hjælper
dig økonomisk, hvis din erhvervsevne bliver
nedsat, så du er sikret mindst modregning i de
offentlige ydelser. Du får skattefrit 100.000 kr. ved
jobafklarings- eller ressourceforløb på mindst et år.
Får du tilkendt førtidspension eller seniorpension,
får du løbende udbetalinger fra PKA og et
engangsbeløb på op til 200.000 kr. Har du børn, får
hvert barn et månedligt beløb, til de fylder 21 år. Kan
du på grund af midlertidig eller varig sygdom ikke
betale til din pensionsordning i PKA, sikrer vi dine
indbetalinger, så din opsparing vokser som planlagt.
Får en kritisk sygdom. PKA udbetaler et
engangsbeløb på 160.000 kr. skattefrit, hvis du får en
kritisk sygdom, fx kræft eller hjerte-kar-sygdom. Du
kan se listen over visse kritiske sygdomme på
pka.dk/forsikringer
Mister livet. Hvis du dør inden din
folkepensionsalder, får dine efterladte løbende
udbetalinger og et skattefrit engangsbeløb på op
til 640.000 kr. Har du børn, får hvert barn et
månedligt beløb, til de fylder 21 år.
Tje

k de løb
ende
udbetali
nger på
pka.dk/fo
rsikringe
r

Tjek, hvem der får
pengene ved din død
Hvad sker der med pengene fra din
pension og forsikring, når du dør? Det
er der god grund til at sætte sig ind i,
så du kan sikre præcis de mennesker,
du ønsker.

Danmar
ks bedst
e
klimainv
estor i 20
20
– kåret fo
r sjette
år i træk
Verdens af WWF
naturfon
den

Tag stilling på pka.dk
Som udgangspunkt bliver pengene
udbetalt til dine nærmeste
pårørende. Er du gift, er det din
ægtefælle. Hvis du selv vil bestemme,
hvem der skal have dine penge, skal
du vælge en begunstiget.
•	Måske er du gift og har børn fra
tidligere ægteskab. Så kan du
vælge, at dine børn skal være
begunstigede til en del af eller hele
beløbet.

Ansvarlige investeringer
– vejen til gode og robuste pensioner

•	Det kan også være, du ikke har
stiftet familie, men har en tæt
relation, du gerne vil tilgodese.

Din pension vokser år for år
Hver en krone, du og dine kolleger indbetaler, investerer vi
langsigtet og ansvarligt – så vi kan sikre dig en god økonomi i
seniorlivet.

Se mere – og få indflydelse
Vores retningslinjer for investeringer er vedtaget af bestyrelserne
i PKA’s pensionskasser – og diskuteres løbende med de
delegerede. Du kan være med til at påvirke investeringerne.

PKA’s medlemmer er optaget af de globale udfordringer med
klimaforandringer, fattigdom og mangel på rent vand og
fødevarer og ser ansvarlige investeringer som en mulighed for at
gøre en positiv forskel – det ved vi fra medlemsundersøgelser.
Vores erfaringer viser, at investeringer, der gør en
samfundsmæssig forskel, går hånd i hånd med gode afkast.

Bliv delegeret på pka.dk/blivdelegeret

•	Andre situationer kan betyde, at du
ønsker en anden begunstigelse.
Tjek reglerne for begunstigelse på de
forskellige forsikringer – og opdater,
hvem der får pengene ved din død, på
pka.dk/begunstigelse

Læs mere på ansvarlige-investeringer.dk

Er du fysioterapeut og blevet medlem efter d. 1. juli 2020,
gælder noget andet for dig – tjek pka.dk/forsikringer

”Min oplevelse af PKA i mit sygdomsforløb og
ressourceforløb har været, at PKA har været støttende
og empatiske i forhold til min situation. De har støttet
mig økonomisk, og det har givet meget stor grad af luft
i vores månedlige økonomi.”
– Sisse, sygeplejerske
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Mål for ansvarlige investeringer frem mod 2025 – eksempler

Klima – 50 mia. kr. i grønne investeringer
i vedvarende energi, grønne obligationer
og grønne ejendomme.

Socialt – 10 mia. kr. i sociale investeringer
for et styrket sundhedsvæsen i verdens
fattigste lande, mikrolån til at starte
egne virksomheder i udviklingslande og
ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Bæredygtige ejendomme – 50 %
reduktion af CO₂-udledning i de
ejendomme, vi investerer i. Vi udvikler
ejendomme med sundt indeklima, sociale
kvaliteter og lav klimapåvirkning.
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Tjek din pension
Har jeg:

Til noter

☐	Givet mit samtykke – så jeg får råd og anbefalinger,
når det er vigtigt for mig – på pka.dk/login > ’Min profil’
☐	Hentet PKAgo-appen i Google Play eller App Store

☐	Tjekket, om jeg sparer nok op – på pka.dk/pkatjek

☐	Besluttet, hvem der skal have pengene, når jeg dør
– på pka.dk/begunstigelse
☐	Fået overblik over min pensionsordning
– på pka.dk/pension
☐	Samlet mine pensionsopsparinger ét sted
– på pka.dk/samlepension

Kontorente – sikrer dig forudsigelig
og stabil vækst i din opsparing
Dine penge i PKA investerer vi bedst
muligt – økonomisk og samfundsmæssigt
ansvarligt. Afkast går op og ned på det
finansielle marked. For at mindske den
usikkerhed, fastlægger vi hvert år en
kontorente, så du ved, hvad du får i rente
næste år, uanset hvordan markedet
svinger.

Stabil pension hele livet
Når du går på pension, kan du regne
med forudsigelige udbetalinger fra
år til år, og du kender i store træk dit
økonomiske råderum. Du er sikret stabile
pensionsudbetalinger fra PKA, så længe
du lever.

☐	Fået overblik over mine forsikringer
– på pka.dk/forsikringer
☐ Planlagt min pension – på pka.dk/seniorliv

Brug for hjælp? Ring til os på 39 45 45 40

Forrest til lejeboliger i
hele landet

Vi investerer i moderne og sunde
ejendomme og kombinerer på den måde
gode økonomiske afkast med bæredygtig
udvikling. Som medlem har du fortrinsret
til PKA’s 10.000 lejeboliger, seniorboliger
og studieboliger over hele landet. Hvis du
har børn over 18 år, kan de også søge en
bolig. Du kan tjekke din anciennitet ved at
logge på pka.dk og se under ’Din profil’.

Se PKA's lejeboliger på findbolig.nu/pka
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Kontakt os
Ring på 39 45 45 40
– eller chat med en rådgiver på pka.dk/kontakt
Vi har åbent
Mandag til torsdag kl. 8.30-20
Fredag
kl. 9-15
16

