Pensionshåndbogen for TR
Din guide til pensionsordningen i PKA
2022
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Hvem er PKA?
PKA er en medlemsejet pensionskasse for
medlemmer, der arbejder indenfor socialog sundhedsområdet. Medlemmerne ejer
pensionskassen og bidrager aktivt til at
udvikle pensionskassen.
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På pka.dk kan du læse meget mere om
medlemsdemokratiet og de delegeredes
rolle. Delegerede har indflydelse på
pensionskassens udvikling og beslutter,
hvordan pensionsordningen i PKA skal
være med til at sikre medlemmerne

økonomisk gennem hele livet. Hvert
fjerde år vælges nye delegerede til de
respektive pensionskasser. Måske kunne
det også være noget for dig at stille op i
din pensionskasse?

Dit opslagsværk
med gode råd om pension
Din rolle som ambassadør
Som tillidsrepræsentant er du et vigtigt
bindeled mellem dine kolleger og PKA.
Vi forventer ikke, at du agerer som
pensionsrådgiver for dine kolleger
– det står vi for. Men du kan med fordel
være ambassadør og give gode råd til,
hvornår det giver mening, at din kollega
tjekker sin pension og måske ringer til os
på 39 45 45 40.

Hvorfor en pensionsordning?
Som en del af lønnen er det i
overenskomsten aftalt, at der skal
indbetales til en arbejdsmarkedspension i
PKA. Det skal sikre dig og dine kolleger en
god pension, når I ikke længere arbejder.
Inden din kollega når pensionsalderen,
kan det også ske, at hun bliver så
syg, at hun ikke kan arbejde, eller at
hun dør tidligt. I de situationer kan
pensionsordningen også hjælpe.

Denne håndbog
I denne håndbog kan du få overblik over,
hvad der skal tages stilling til i forskellige
livssituationer. Du kan bruge den som et
opslagsværk, hvor du finder gode råd, du
kan give videre til din kollega, der står i en
bestemt livssituation.
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Din nye kollega starter i jobbet
Når du får en ny kollega, anbefaler vi, at
du henviser til pka.dk/velkommen, hvor
hun kan se, hvad der er vigtigt at tage
stilling til som ny i PKA.
1. Giv samtykke til gode råd på mail
For at PKA kan yde den bedste rådgivning
til din nye kollega, er det vigtigt at give
samtykke til, at PKA må skrive til hende
med gode råd og anbefalinger på mail.
Tilmelding sker på pka.dk/login under
’Min profil’.
2. Saml pensionerne
Har din kollega pensioner fra tidligere
jobs, kan det være en god idé at flytte
dem til PKA. Dermed undgår kollegaen
at betale administrationsomkostninger i
flere pensionsselskaber og får samtidig et
bedre overblik.

3. Hvem skal have pensionen ved død
Når man dør, får de ’nærmeste pårørende’
udbetalt forsikringer ved død fra PKA.
Ønsker din kollega, at forsikringer ved
død skal gå til en eller flere specifikke
personer, kan hun via selvbetjeningen
på pka.dk se og evt. ændre, hvem der får
udbetalt forsikringerne. Se nedenstående
boks.
4. Ekstra indbetalinger
På pka.dk/pkatjek kan din kollega tjekke,
hvordan hun er dækket og beregne, hvad
ekstra indbetalinger betyder for hendes
pension. Selv små ekstra indbetalinger
gør en stor forskel. Din kollega kan
også nemt oprette sin egen ekstra
pensionsopsparing i PKA.

Sådan defineres
’nærmeste pårørende’
Har din kollega ikke ændret begunstigelsen, følger
vi reglerne for ’nærmeste pårørende’ i denne
prioriterede rækkefølge:
1. Ægtefælle eller registreret partner
2.	Samlever, hvis man har boet sammen i et
ægteskabslignende forhold i mindst to år op til dødsfaldet
– eller venter, har eller har haft barn sammen
3. Børn eller andre livsarvinger (børnebørn osv.)
4. Arvinger ifølge testamente
5. Arvinger ifølge arveloven
OBS: Før 1. januar 2008 var samlever ikke defineret i
rækkefølgen. Valgte man før denne dato at indsætte navnet
på samleveren i begunstigelsen, er dette stadig gældende.
Det kan dog ændres på pka.dk
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5. Personlig webrådgivning
Din kollega kan booke et webmøde med
en rådgiver og komme hele vejen rundt
om sin pension med rådgivning ud fra
hendes livssituation. Hun booker mødet
på pka.dk.

Din kollega får børn
Der er flere vigtige ting at tage stilling til
om pensionen, når din kollega får børn.
Overvejer din kollega at gå på deltid?
Planlægger din kollega at gå på deltid,
er det værd at overveje, om hun skal
indbetale mere til pensionen, da deltid
betyder lavere pension. I selvbetjeningen
på pka.dk kan din kollega beregne, hvad
deltid betyder for hendes pension, og
se, hvor meget hun skal indbetale for at
beholde samme pension. Vores rådgivere
kan hjælpe med at besvare spørgsmål om
ekstra indbetalinger og deltid på
39 45 45 40.
Periode uden indbetaling?
Har din kollega en periode, hvor der

ikke indbetales til PKA, er hun dækket af
forsikringerne i PKA i 12 måneder efter
sidste indbetaling – og den periode kan
forlænges, hvis der er behov for det.
Hvem får forsikringer ved død?
Det er vigtigt, at din kollega tager stilling
til, hvem der får udbetalt forsikringer ved
død fra PKA for at sikre dem, hun ønsker.
I selvbetjeningen på pka.dk kan
man vælge at ændre, hvem der skal
begunstiges forsikringerne. Din kollega
kan også ringe til os på 39 45 45 40.
Børnepension
Dør din kollega, er børnene sikret en
månedlig udbetaling fra PKA frem til, de
fylder 21 år. Det sker helt automatisk.

Råd til din kollega
• Tjek pensionen på pka.dk/pkatjek
• Tjek begunstigelsen i
selvbetjeningen på
pka.dk/begunstiget
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Din kollega bliver syg
Kontakt PKA ved sygdom
Bliver din kollega så syg, at hun ikke kan
arbejde, anbefaler vi, at hun kontakter os
på 39 45 45 40.
Udbetaling ved kritisk sygdom
Pensionsordningen i PKA sikrer din
kollega ved visse kritiske sygdomme. Ved
at ringe til vores rådgivere kan din kollega
få svar på, om en specifik sygdom er
omfattet af forsikringen og dermed sikrer
en udbetaling fra PKA.

Opsagt på grund af sygdom
Bliver din kollega opsagt på grund af
sygdom, skal hun kontakte PKA, da der
ofte er hjælp at hente. Det kan både være
hjælp til forsørgelse, men også hjælp til at
indbetale til pensionen i perioden, hvor
der ikke indbetales via arbejdsgiver.
Ned i tid på grund af sygdom
Har du en kollega, som på grund af
sygdom går ned i tid i en periode, er det
også vigtigt at kontakte PKA, da PKA kan
være med til at opretholde et vist niveau i
indbetalingen til pensionen.

Råd til din kollega
• Kontakt PKA på 39 45 45 40, hvis
du bliver syg. Der kan være hjælp
at hente fra PKA

Din kollega går på deltid
Ekstra indbetalinger
Eksempel:
Når din kollega går ned i tid, påvirker det
Beregningen er baseret på en nyuddannet
ikke kun lønnen, men også pensionen
sygeplejerske på 25 år. Hun har en løn på
– den bliver mindre, når hun går på
26.565 kr. og særydelser på 3.140 kr. om
pension. Derfor er det en god idé at
måneden. Ved at arbejde 37 timer om
anbefale din kollega at betale ekstra
ugen i stedet for 30 timer kan hun som
ind til pensionen, så hun kan bevare sin
pensionist få udbetalt 2.100 kr. mere om
levestandard senere i livet.
måneden.
Eksempel:
25 år. Nyuddannet sygeplejerske.
Pr. måned: Løn: 26.565 kr. Særydelser: 3.140 kr.

30 timer

32 timer

106.500 kr.

113.800 kr.

2.100 kr.
mere om måneden
– resten af livet

Råd til din kollega
37 timer

131.900 kr.
Årlig bruttopension ved folkepensionsalder
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• Beregn på pka.dk/mer, hvad
ekstra indbetalinger betyder for
pensionen

Din kollega bliver gift
Nygift – tal med din ægtefælle
Er din kollega lige blevet gift? Så er det
en god idé at råde hende til at tage
snakken med ægtefællen om pension og
skilsmisse.
Ved at forholde sig til sin egen og
partnerens pensioner tidligt i ægteskabet,
kan de sikre, at begge parter er godt stillet
i tilfælde af, at de bliver skilt.
Lavere pension blandt kvinder
Pensioner deles ikke som andre værdier,
hvis man bliver skilt. Store forskelle
i pensionsopsparingen kan derfor få
økonomiske konsekvenser – ofte er det
kvinden, der risikerer at stå tilbage med
en lavere pension ved skilsmisse. Kvinder
arbejder oftere end mænd på deltid,
hvilket giver en mindre pension.
Derfor er det en god idé at se nærmere
på, om der er en god balance mellem,

hvad hver part indbetaler, og tjekke,
om den forventede pension lever op til
ens fremtidige drømme og ønsker som
familie.
Vi anbefaler alle medlemmer at tage et
PKAtjek på pka.dk/pkatjek, og se, hvad
den forventede pension er.

I selvbetjeningen på pka.dk kan din
kollega se og evt. ændre, hvem der
modtager pensionspengene ved død
– eller ringe til en rådgiver på 39 45 45
40. Er din kollega ikke gift, men bor i
et ægteskabslignende forhold med sin
samlever, er det også en god idé at tjekke
begunstigelsen.

Hvis begge parter ønsker en mere ligelig
deling af pensionerne ved skilsmisse, er
det nødvendigt at lave en ægtepagt. PKA
kan ikke oprette en ægtepagt – det skal
din kollega kontakte en advokat om.
Hvem får pengene ved død?
Det er en god idé at tjekke, om det er de
rette, der får pensionen ved dødsfald.
Måske har din kollega på et tidligere
tidspunkt valgt sin daværende ægtefælle
eller kæreste som begunstiget.

Råd til din kollega
• Tal med din ægtefælle om pension
• Tjek begunstigelsen på
pka.dk/begunstigelse
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Din kollega bliver skilt
Hvem får forsikringerne ved død?
Bliver din kollega skilt, bør hun
tjekke, hvem der står til at få
udbetalt forsikringerne ved død i
pensionsordningen – det kan fx være,
hun har valgt sin tidligere ægtefælle som
begunstiget til at modtage forsikringerne
ved død. Det er nemt at ændre
begunstigelsen i selvbetjeningen på
pka.dk.
Behov for ny bolig?
Mangler din kollega et nyt hjem, fx når
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børnene flytter hjemmefra eller ved
skilsmisse, så kan der være hjælp at hente
i PKA. Som medlem har man fortrinsret til
en af PKA’s mange lejeboliger.
Se boligerne på findbolig.nu/pka.
Ekstra indbetaling?
Din kollegas økonomi kan ændre sig, hvis
hun bliver skilt. På pka.dk/pkatjek kan
hun tjekke, om der er behov for at spare
ekstra op til pensionen.

Råd til din kollega
• Tjek begunstigelsen på
pka.dk/begunstigelse
• Find en lejebolig på
findbolig.nu/pka

Din kollega går på orlov,
bliver ledig eller får nyt job
Når din kollegas jobsituation ændrer sig,
indbetaler hun ikke længere til PKA. Men
uanset, om hun går på orlov eller helt
stopper i sin nuværende stilling, kan hun
fortsat have en pensionsordning i PKA.
Behov for mere opsparing?
Går din kollega på orlov, bliver ledig
eller skifter job, stopper indbetalingen til
PKA. Når hun starter i job igen, kan hun
overveje at indbetale ekstra til pensionen
for at kompensere for de måneder, hvor
der ikke har været indbetalinger. Din
kollega er dækket af forsikringerne i PKA
i 12 måneder efter sidste indbetaling – og
det kan forlænges yderligere.

Som udgangspunkt anbefaler vi, at man
sparer op, så man har mindst 70 % af sin
løn at leve for, når man går på pension. På
pka.dk/pkatjek kan din kollega beregne,
hvor meget der skal indbetales for at nå
anbefalingen om mindst 70 %.
Behold pensionen ved jobskifte
Får din kollega et nyt job uden
overenskomst og pension, eller bliver hun
selvstændig? Så kan hun fortsat få glæde
af alle fordelene ved en pensionsordning
i PKA. Anbefal hende at ringe til os på
39 45 45 40 og høre mere om en privat
opsparing.

Råd til din kollega
• Tjek pensionen på
pka.dk/pkatjek
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Din kollega nærmer sig pensionsalderen
Ved din kollega, hvor meget hun
har sparet op til seniortilværelsen?
Hvis ikke, anbefaler vi, at hun går
ind på pka.dk/pkatjek og ser, hvor
stor pensionsopsparingen er. På den
baggrund kan hun beslutte, om hun
ønsker at indbetale ekstra, inden hun
forlader arbejdsmarkedet.
Vores erfaring er, at flere oplever et
større råderum, når børnene er flyttet
hjemmefra. Her kan der med fordel
spares ekstra op.
Seniorsamtale med arbejdsgiver
Har du en kollega, der nærmer sig
pensionen, men ikke er helt klar til at
sige farvel til arbejdet? Med fleksibel
tilbagetrækning kan din kollega trappe
langsomt ud af arbejdslivet.
Et godt råd til din seniorkollega er at
tage en snak med sin leder om, hvad hun
ønsker de sidste år af arbejdslivet.
Fx kan din kollega med delpension
kombinere dage om ugen på arbejde med
dage, hvor hun får en del af pensionen
udbetalt. Se eksempel på side 11.
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På den måde kan hun fastholde de
faglige udfordringer og det sociale
kollegaskab på arbejdspladsen
samtidig med, at der bliver mere tid til
familie og fritidsinteresser. Samtidig
får arbejdspladsen fortsat gavn af
medarbejderens lange erfaring.
Hvis din kollega vil høre mere
om mulighederne for en fleksibel
tilbagetrækning, kan hun kontakte en
rådgiver på 39 45 45 40.
Seniorbolig og bofællesskaber
Overvejer din kollega, om boligen
skal skiftes ud med en mindre? I
PKA har vi både seniorboliger og
seniorbofællesskaber, som PKAmedlemmer har fortrinsret til at leje.
Seniormøde for PKA-medlemmer
Som medlem over 58 år kan din kollega
deltage i et af vores seniormøder. På
seniormøderne deler vi inspiration og
gode råd til, hvornår og hvordan man kan
tilrettelægge sin pension. Tilmelding sker
på pka.dk/arrangementer.

Råd til din
seniorkollega
• Se PKA’s lejeboliger på
findbolig.nu/pka
• Råd til din kollega over 58 år:
Book et seniormøde på
pka.dk/arrangementer
• Få hjælp til at planlægge
pensionen på 39 45 45 40
• Læs mere på pka.dk/seniorliv

Sådan kan din kollega få pensionen udbetalt
Din kollega kan vælge at få sin pension udbetalt på flere
måder. Her er tre eksempler på det.

Forudsigelige udbetalinger hver måned hele livet
Hun kan vælge pension ved død fra. Det giver en højere
livsvarig udbetaling.

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

PKA Aldersopsparing

PKA Aldersopsparing

PKA forhøjet alderspension
PKA Livslang Pension
Løn

Løn

PKA Livslang Pension

ATP

ATP

Folkepension

Folkepension

69 år

69 år

79 år

Fleksibel tilbagetrækning – delpension
Den sidste del af arbejdslivet er det muligt at gå ned i tid og få
udbetalt en del af pensionen samtidig. På den måde kan din
kollega kombinere arbejde og tid på pension. Delpensionen kan
hun få fra samme dag, som hun kan få udbetalt sin pension fra
PKA. Hun får stadig løn fra sit arbejde, og hvis hun fortsat sparer
op til pension over lønnen, vil det samtidig øge pensionen. Din
kollega kan læse mere på pka.dk/delpension.

PKA Aldersopsparing
Delpension
Løn
30 timer

Løn
20 timer

PKA Livslang Pension
ATP
Folkepension

60 år

69 år
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Gode råd til dig som TR
•	Tilmeld dig TR-Nyt på pka.dk/tr og få viden om pension og
invitationer til TR-arrangementer
•	Deltag i kurser og webinarer for TR. Du modtager invitationer i
TR-Nyt
• Hold dig opdateret med TR-værktøjskassen pka.dk/tr
•	Få sparring om, hvordan du kan sætte fokus på pension og
PKA på din arbejdsplads. Kontakt en af vores markedschefer.
Kontaktoplysninger finder du på pka.dk/sparring
•	Få besøg af PKA til et informationsmøde på din arbejdsplads,
så I sammen kan høre mere om pensionen i PKA. Tilmeld dig og
dine kolleger på pka.dk/arrangementer
•	Gør PKA mere synlig på din arbejdsplads. Bestil en PKA-pakke
med bolsjer, kuglepenne, flyers m.m. til jeres frokoststue eller
kontor – det koster ikke noget. Du bestiller på pka.dk/tr

Brug for sparring?
Kontakt en af vores markedschefer – kontaktoplysninger
finder du på pka.dk/sparring
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