PFA Bank

Får du fuldt
udbytte af din
formue?
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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. Derfor er vi særligt
interessante for dig, der har brug for professionel rådgivning til din
langsigtede opsparing.
I PFA Bank får du adgang til Investeringsforeningen PFA Invest og
de populære investeringsafdelinger, der bliver forvaltet af de samme
dygtige eksperter, som de seneste mange år har skabt nogle af

branchens b
 edste pensionsafkast i PFA Pension*. Det giver dig fordele og gode muligheder for at forøge din formue.
PFA Bank er fortrinsvis et tilbud til dig, som allerede er kunde i PFA
Pension eller erhvervsdrivende.

Velkommen til PFA Bank

* I perioden 2014-2019 iflg. Fakta om Pension. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
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Spar tid
og penge

Derfor er PFA Bank
noget ganske specielt

I PFA Bank har vi udelukkende fokus på at rådgive og optimere.
Intet andet. Derfor skal du se PFA Bank som din opsparings
bank, 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 bank
forretninger kan du fortsætte med, præcis som du plejer.

Som kunde i PFA Bank får du unikke fordele, så du fx slipper for
kurtage eller værdipapirgebyrer ved køb/salg af PFA Invest, der
ellers dræner investeringsoverskuddet.

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 kurtage eller værdipapirgebyrer ved køb/salg af PFA
Invests afdelinger
• Mulighed for automatisk, løbende investering i PFA Invest.
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Du investerer sammen med PFA
I Investeringsforeningen PFA Invest får du et stærkt investerings
team i ryggen, der har fokus på at skabe mere værdi til dig
og vores andre kunder. Du kan vælge mellem forskellige inve
steringsprofiler, og vi rådgiver dig, så du investerer dine penge i
den løsning, der passer bedst til dig i forhold til din vægtning af
afkast og risiko. Du binder ikke dine penge i en bestemt periode,
men kan sælge dine investeringsbeviser, som det passer dig.
Dog anbefaler vi, at din investering er langsigtet.
Attraktive stordriftsfordele med PFA Invest
PFA Invest er også noget særligt, fordi vi går lige så meget op i
dine omkostninger som dit afkast. Faktisk er vores målsætning
at være 20 % billigere end vores konkurrenter. Det kan vi være,
fordi vi udnytter en lang række stordriftsfordele til din fordel.
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Jo mere du
investerer ...
PFA Bank indfører nu en rabat, hvor dine omkostninger på
formidlingsprovision (dækker bl.a. rådgivning) falder i takt
med størrelsen på din investering. Det betyder med andre
ord, at jo mere du investerer for, jo lavere bliver dine omkostninger i procent. Og jo mere er der til dig.

... jo mere attraktivt bliver det
Beløb
investeret i
PFA Invest
mio. kr.

10,0

Her kan du se, hvad du får i rabat:
• Investerer du mindst 500.000 kr. får du 10 pct. rabat
på formidlingsprovisionen.
• Investerer du mindst 2 mio. kr. får du 15 pct. rabat på
formidlingsprovisionen.

5,0

• Investerer du mindst 5 mio. kr. får du 20 pct. rabat på
formidlingsprovisionen.

Prøv omkostningsberegneren på
pfabank.dk/beregner og se, hvor
attraktiv din pris bliver.

2,0

0,5
Rabat*
0 pct.

10 pct.

15 pct.

20 pct.

*Rabatten omfatter formidlingsprovisionen.
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Investeringer til alle formål

En investeringsprofil til alle
Så let er det at investere din opsparing
I PFA Bank investerer du din opsparing gennem Investeringsforeningen
PFA Invest, hvor du kan vælge mellem forskellige investeringsprofiler,
der varierer i andelen af aktier og obligationer. Det betyder selvfølgelig

Aktieandel

Obligationsandel

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.

Ejendomme

Lav risiko

Middel risiko

Høj risiko

Balance A

Balance B

Balance C

Vi passer på din investering
En investering i PFA’s balance afdelinger sikrer, at du altid investerer optimalt i forhold til din risikoprofil. Du skal ikke tænke
over fordelingen imellem aktier og obligationer, for det foregår
automatisk. Den økonomiske situation bliver også overvåget
kontinuerligt, og PFA’s eksperter tilpasser løbende alle investeringerne, så de matcher de mest interessante investeringsmuligheder på markedet. Du kan altså læne dig tilbage, og
fokusere på det, der er vigtigt for dig.
Du får professionel rådgivning af nogle af branchens dygtigste
eksperter gennem PFA Bank, og de hjælper dig med at afdække
dit behov for likviditet og forventninger til risiko og afkast.
Som investor i PFA’s balance afdelinger, får du en solid risikospredning, som bl.a. omfatter alternative investeringer med
fokus på ejendomme gennem PFA DK Ejendomme Lav A/S. Det
er en unik mulighed for at få del i den store ekspertise og gode
historik, som PFA har opbygget på det område.

Gør din virksomhed til en god investering
Har du personligt ejet erhvervsvirksomhed, så kan du investere under virksomhedsskatteordningen (VSO) og blive en del af et stærkt
investeringsfællesskab.
Balance Akkumulerende er en investeringsafdeling, der er skræddersyet til de specielle skatteforhold, der gælder for din investering
i VSO. Den er fx akkumulerende, hvilket betyder, at
afkast bliver geninvesteret
Middel risiko
i afdelingen, uden at du beBalance Akkumulerende
høver at gøre noget. Når du
har brug for likviditet, kan
du sælge beviser, som det
passer dig. Afdelingen kan
også anvendes til pensionsog selskabsmidler.

Aktieandel: 

10% - 30%

Aktieandel:

45% - 70%

Aktieandel:

65% - 90%

Aktieandel:

30% - 55%

Obligationsandel:

70% - 90%

Obligationsandel:

30% - 55%

Obligationsandel:

10% - 35%

Obligationsandel:

45% - 70%

Ejendomme:

0% - 10%

Ejendomme:

0% - 10%

Ejendomme:

0% - 10%

Ejendomme:

0% - 10%

Det uafhængige analyseinstitut Morningstar tildeler stjerner ud fra de seneste tre års performance. Afdelinger med mindre end 3 års historik
bliver ikke ratet. Ratingen er baseret på evnen til at skabe afkast målt i forhold til risiko.
På pfainvest.dk kan du se den aktuelle stjernestatus for de forskellige afdelinger i PFA Invest.
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Flere muligheder for
investering
I PFA Invest kan du skyde dine penge i forskellige afdelinger, der alle er børsnoterede på
Nasdaq Copenhagen. Her investeres der i enten aktier, obligationer eller en blanding af begge
dele. Uanset hvad du ønsker at investere i, skal du tænke langsigtet opsparing. PFA anbefaler
en investeringshorisont på minimum 3 år.
Her får du et overblik over de forskellige afdelinger, og hvordan de er sammensat.

PFA Bank – kundepakker
Faglige arrangementer

Adgang til særlige faglige arrangementer

Rabat
10 %

På formidlingsprovision
i PFA Invest

PFA Eurocard Platinum

Kreditobligationer
Primært kredit- og erhvervsobligationer i
europæiske og nordamerikanske virksomheder.
Derudover obligationer udstedt af virksomheder i Emerging Markets. Det tilstræbes at have
en portefølje på min. 150 obligationer. Afdelingen afdækker valutakursrisiko til DKK eller Euro.

Globale aktier
Afdelingen investerer primært i globale aktier
og det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på mellem 25 og 75
aktier. Minimum 70 % af afdelingens formue
investeres i aktier, der indgår i afdelingens
benchmark. Afdelingen investerer hovedsageligt i børsnoterede aktier (aktier optaget til
handel på et reguleret marked), men kan placere op til 10 % af formuen i unoterede aktier.
Afdelingen kan endvidere investere op til 10 %
af formuen i andre investeringsforeninger.

Mellemlange obligationer
Minimum 80 % af formuen er investeret i mellemlange danske stats- og realkreditobligationer. Derudover kan der investeres i obligationer garanteret af den danske stat. Op til 10 %
af investeringerne kan foretages i unoterede,
danske obligationer.

20 %

PFA Eurocard Platinum

PFA Eurocard Platinum

10 lounge adgange pr. år

10 lounge adgange pr. år

Ja

Ja

Ja

Nej

Uden kortgebyr

PFA Boliger
Mulighed for at blive skrevet
op til en PFA Bolig

Danske aktier
Formuen investeres i danske aktier i en veldiversificeret portefølje på 20-40 aktier. Op
til 10 % af investeringerne kan foretages i
unoterede aktier.

15 %

Opsparingskonto
Opsparingskonto 0,00% i rente op
til fastsat beløbsgrænse.

PFA Rådgivning & Service
Du får udarbejdet et formueoverblik og en investeringsprofil, samt
hjælp til at placere din formue.
Vi tilpasser løbende dine investeringer.

Opsparingskonto

Opsparingskonto

Opsparingskonto

Opsparingskonto

Opsparingskonto

Nej

Nej

Op til 100.000 kr.
i rentefri indskud.

Op til 150.000 kr.
i rentefri indskud.

Op til 250.000 kr.
i rentefri indskud.

Adgang til personlig
formue- og
investeringsrådgiver

Adgang til personlig
formue- og
investeringsrådgiver

Adgang til personlig
formue- og
investeringsrådgiver

Personlig formue- og
investeringsrådgiver

Personlig formue- og
investeringsrådgiver

Årlig opfølgning

Årlig opfølgning

Årlig opfølgning

Optimering af opsparing
samt plan for nedsparing.
Opfølgning efter dit behov.

Optimering af opsparing
samt plan for nedsparing.
Opfølgning efter dit behov.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Modtages en gang
om året

Modtages fire gange
om året

Modtages fire gange
om året

Modtages tolv gange
om året

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Basis

1

2

3

4

Op til 250.000 kr.

Fra 250.000 til
500.000 mio. kr.

Fra 500.000
til 2 mio. kr.

2-5 mio. kr.

+5 mio. kr.

PFA Indsigt
Løbende udsendelser af
nyhedsbreve

Handelsomkostninger*
Kontogebyr 375 kr. pr. kvt.
Opkræves ultimo hvert kvartal

PFA Bank Kundepakke
Investering i PFA Invest

375 kr. pr. kvt.
(fra 01/01/21)

* Tegningsprovision, VP-gebyr og handels-kurtage ved investering i PFA Invest
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BN6242 (06.21)

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 70 80 85 00 eller book
et møde direkte på pfabank.dk.

Din formue

PFA Bank A/S
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
12

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.

Rådgivning

PFA Invest

