PFA BANK

- får du fuldt udbytte af din samlede formue?

EN ENKEL BANK MED
EN ENKEL MODEL
Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt
andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at få din formue til
at vokse, så du får mest muligt ud af den. I banken får du adgang
til vores populære investeringsprodukter, der bliver forvaltet af
de samme dygtige eksperter, som de seneste mange år har skabt
nogle af branchens bedste pensionsafkast. Og med vores helhedsrådgivning får du en lang række fordele, der giver dig de bedste
muligheder for at forøge din formue.

Velkommen til PFA Bank.

SPAR TID
OG PENGE
I PFA Bank har vi udelukkende fokus på at investere og optimere. Intet andet. Derfor skal du se PFA Bank som din investeringsbank, der passer og plejer din formue. Det betyder egentlig
bare, at du får en ekstra bank, hvor du kan samle din langsigtede opsparing, så du får mest ud af pengene. Dine daglige
bankforretninger kan du fortsætte med, præcis som du plejer.

Hvorfor vælge PFA Bank?
PFA Bank giver dig en lang række fordele. Her får du de vigtigste:
• Adgang til nogle af branchens dygtigste investeringseksperter
• Et optimalt samspil mellem din pensionsordning og dine
øvrige investeringer
• Attraktive investeringsmuligheder
• Enkle, fleksible og genkendelige investeringsløsninger
• Kvalificeret rådgivning med udgangspunkt i dine behov
• Nem adgang til dine tal og investeringer
• Ingen handelsomkostninger eller værdipapirgebyrer ved
køb/salg af PFA Invests 10 afdelinger
• Mulighed for løbende indbetaling hvor vi automatisk
investerer for dig

DERFOR ER PFA BANK
NOGET GANSKE SPECIELT
Som kunde i PFA Bank får du unikke fordele og rabatter, så du fx
slipper for handelsomkostninger, kurtage og gebyrer, der ellers
dræner investeringsoverskuddet*. Derudover trækker vi på vigtige kompetencer fra PFA Pension, og det betyder:

Du investerer sammen med PFA
Du får et stærkt investeringsteam i ryggen, der udelukkende
har fokus på at skabe mere værdi til dig og vores andre kunder. Vi klarer det hele for dig, og derfor behøver du ikke selv at
være opmærksom på tendenser og investeringsmuligheder. Du
kan vælge mellem fire investeringsprofiler, der vægter afkast og
risiko forskelligt, så det er let og hurtigt for dig at komme i gang.
Derudover binder du ikke dine penge i en bestemt periode, men
kan hæve dem, når det passer dig.
Attraktive stordriftsfordele
Fordi vi er en del af PFA Pension, kan vi udnytte forskellige
stordriftsfordele. Vi får tilbud fra de største og mest attraktive
samarbejdspartnere på markedet, og så bruger vi de samme
kompetencer. Det giver dig ikke bare økonomiske besparelser,
men også bedre rådgivning.

* Læs mere på pfabank.dk

EN BANK FOR ALLE
Selvom vi hedder PFA Bank, skal du ikke have din pensionsopsparing
hos PFA Pension for at blive kunde hos os. Vi er en bank for alle, og vi
har plads til alle. Derfor er du velkommen, uanset om du har en stor
eller lille opsparing.

Aktieandel

Så let er det at investere din opsparing
I PFA Bank kan du vælge mellem forskellige investeringsprofiler, der
varierer i andelen af aktier og obligationer. Det betyder selvfølgelig
noget for dit afkast og den risiko, du løber, og derfor anbefaler vi, at
vi sammen kigger på, hvad der er den bedste løsning for dig.

Obligationsandel
Mellem risiko
Balance B

Lav risiko
Balance A

75%

25%

45%

Mellem/Høj risiko
Balance C

55%

25%

75%

Høj risiko
Globale Aktier

100%

*

*

Aktieandel:

10% - 30%

Aktieandel:

45% - 70%

Aktieandel:

65% - 90%

Obligationsandel:

70% - 90%

Obligationsandel:

30% - 55%

Obligationsandel:

10% - 35%

Kreditobligationer:

0% - 15%

Kreditobligationer:

*Morningstar’s tildeling af antal stjerner. Stjerne tildeles ud fra
seneste 3 års performance. Læs mere på morningstar.dk.

0% - 55%

Kreditobligationer:

0% - 35%

Aktieandel:

100%

PFA BANK - KUNDEPAKKER
I PFA Bank får alle kunder gode vilkår:

Depot og konto: Uden beregning

Kort: PFA Eurocard uden beregning
Ved +500.000 kr. i PFA Invest

Køb og salg af PFA Invest:
Ingen handelskurtage

VP-gebyrer: Uden beregning
PFA Invest

Service:
Uden beregning: netbank, mobilbank
samt aftaleforhold

Kundepakkerne bygger på et enkelt princip: Jo flere penge
du investerer i PFA Invest, jo flere fordele får du:
KUNDEPAKKE 1:
Kursrabat*:
Kort:
Rådgivning:
Arrangementer:
PFA Invest:

PFA Invest 0-500.000 kr.
0,00 kurspoint
Ingen
PFA Pension
PFA Invest, Generalforsamling
Nyhedsbrev

KUNDEPAKKE 2:
Kursrabat*:
Kort:
Rådgivning:
Arrangementer:
PFA Invest:

PFA Invest 500.000-2 mio. kr.
0,10 kurspoint
PFA Eurocard
PFA Pension
PFA Invest, Generalforsamling
Nyhedsbrev

KUNDEPAKKE 3:
Kursrabat*:
Kort:
Rådgivning:
Arrangementer:
PFA Invest:

PFA Invest 2-5 mio. kr.
0,20 kurspoint
PFA Eurocard Platinum
Personlig Investeringsrådgiver
Indbydelse til arrangementer
Nyhedsbrev

KUNDEPAKKE 4:
Kursrabat*:
Kort:
Rådgivning:
Arrangementer:
PFA Invest:

PFA Invest 5-10 mio. kr.
0,35 kurspoint
PFA Eurocard Platinum
Personlig Investeringsrådgiver
Indbydelse til arrangementer
Finansudsigten

*Rabatordningen gælder kun ved køb af PFA Invest’s balance- og aktieafdelinger via PFA Bank.
For en opdateret prisliste og vilkår i kundepakkerne henvises til
pfabank.dk, hvor du kan se de altid gældende priser og vilkår.

BN6242 (02.16)

HØR MERE OM DINE MULIGHEDER
I PFA Bank kan vi hjælpe dig med at kigge din økonomi igennem og
tjekke, om du kan få endnu mere ud af din formue. Hvis du synes, det
lyder interessant, så ring til os på telefon 39 17 60 19 eller book et
møde direkte på pfabank.dk.

Din formue
Din formue

PFA Bank
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
Tlf.: 70 80 85 00

Mødet er helt uforpligtende, og kan være mange penge værd. I PFA
Bank får du nemlig en enkel og værdifuld løsning til din samlede
formue.

Formueforvaltning
Formueforvaltning

PFA Invest
Højt afkast

