CO10 KONTO
Din supplerende pensionsopsparing i PFA Pension
Din arbejdsgiver indbetaler hver måned et pensionsbidrag af dine løntillæg til PFA på
en såkaldt CO10 Konto. En CO10 Konto er en supplerende pensionsopsparing, der som
udgangspunkt bliver oprettet som en ratepension. Er du fyldt 60 år, når du kommer ind
i ordningen, vil du få en livrentepension.
En CO10 Konto indeholder ingen forsikringsdækninger, men er udelukkende en
opsparing, der bliver udbetalt, når du går på pension.

Hvordan bliver pengene udbetalt?

PFA Markedsrente

Når du går på pension får du udbetalt din

Med PFA Markedsrente kan du få flere aktier

pensionsopsparing. Hvis du har valgt en rate-

i din opsparing og derved få mulighed for et

pension, bliver den udbetalt over minimum ti

højere afkast.

år, og du skal betale almindelig indkomstskat
af udbetalingerne. Hvis du dør, før du har

Vil du vide mere om markedsrente, kan du

fået alle pengene udbetalt, vil opsparingen

kontakte PFA’s kundecenter på 70 12 50 00

på dødstidspunktet blive udbetalt som et

eller pension@pfa.dk. Du kan også læse mere

engangsbeløb til dine efterladte.

på www.pfa.dk.

Ekstra høj rente med KundeKapital
På din pensionsordning har du KundeKapital.

Har du en pensionsordning
fra et tidligere job?

Det betyder, at du får mindst samme for-

Har du en pensionsopsparing fra et tidligere

rentning som PFA’s egenkapital, på hvad der

job, har du mulighed for at overføre den til

p.t. svarer til fem procent af dine indbetalin-

din CO10 Konto. Sker overførslen inden for

ger til din pensionsordning med depotrente.

tre år efter, at du har skiftet job, kan det som

KundeKapital giver dig gode muligheder for

regel ske uden omkostninger. Der kan dog

at få ekstra høj forrentning af din opsparing,

være et ekspeditionsgebyr i det selskab, du

men indebærer også en risiko. Du kan læse

flytter fra. Ønsker du rådgivning om overfør-

mere om KundeKapital på www.pfa.dk

sel af din pensionsopsparing, kan du kontakte vores kundecenter på 70 12 50 00 eller
pension@pfa.dk.
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FAKTA OM CO10 KONTO
Mere information

Indbetal mere til samme
lave omkostninger

Få overblik med Min Pension

Du kan vælge at spare mere op, end det

du få et overblik over din egen pensionsordning.

beløb din arbejdsgiver indbetaler på din CO10

Du kan fx regne på, hvad det betyder for din

Konto. Så får du en større opsparing, når du

opsparing, hvis du indbetaler mere. Og du kan

går på pension. Vælger du at indbetale ekstra,

lave beregninger, hvor du fx lægger tallene for

får du selvfølgelig de samme lave omkostnin-

din tjenestemandspension, offentlige pensioner

ger som på resten af din pensionsordning.

eller andre pensionsordninger ind. Så får du et

Klik ind på Min Pension på www.pfa.dk. Her kan

Du kan altid besøge pfa.dk og
få mere at vide om pension og
vores produkter.

samlet overblik over din pensionsopsparing og
Ønsker du at indbetale mere, skal det ske

dine forsikringsdækninger.

gennem din arbejdsgiver, som sørger for at
trække det ekstra beløb, du ønsker at sup-

Oplysninger om din tjenestemandspension og

plere din opsparing med.

andre pensionsordninger, kan du finde på
www.tjenestemandspension.dk og
www.pensionsinfo.dk.

Kontakt os

PFA Pension

Kontakt vores kundecenter på

Sundkrogsgade 4

telefon 70 12 50 00 for at få

2100 København Ø

rådgivning eller aftale møde med en
pensionsrådgiver. På den måde
sikrer du dig et overblik over alle
dine pensionsordninger og sikrer
dig, at din pensionsordning passer
til dine ønsker og familiemæssige
situation.

Telefon 70 12 50 00
pension@pfa.dk

www.pfa.dk
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