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PFA Bank tilbyder følgende pensionsprodukter:
Pensionsprodukter

Beskrivelse
Privat eller arbejdsgiverordning

Ratepension

Mulighed for nytegning og overførsel af eksisterende pensionsordninger
med indbetalingsaftale. Desuden mulighed for overførsel af rater under
udbetaling og rater uden indbetalingsaftale.
Mulighed for overførsel af efterlønsbidrag.
Privatordning

Aldersopsparing

Mulighed for nytegning og overførsel af eksisterende private
pensionsordninger.
Mulighed for overførsel af efterlønsbidrag. A-kassen tilbageholder en
afgift på 30 % af det overførte beløb.
Privat og arbejdsgiverordning

Kapitalpension

Mulighed for overførsel af eksisterende pensionsordninger uden
indbetalingsaftale.
Mulighed for overførsel af eksisterende pensionsordninger

Selvpension

Indbetalinger og overførsler til pensioner kan kun ske i det omfang at reglerne i Pensionsbeskatningsloven
overholdes.
Dette tilbydes ikke
PFA Bank kan ikke modtage eller handle udenlandske værdipapirer, og kan ikke tilbyde formidling af eller
oprettelse af forsikringer, livrente, garantiprodukter eller investeringer i unoterede kapitalandele. Desuden kan
der ikke investeres i puljer og der tilbydes ikke formueplejeaftaler. Banken tilbyder ikke individuel
skatterådgivning, men giver generel information om skat.
Fordele for kunden
Kunden får et samlet overblik over pensioner og opsparing i PFA ved en samtale med en PFA rådgiver. Konkret
er der fordele ved at købe PFA Invest afdelinger via banken, både for frie midler og for ovenstående
pensionsprodukter. PFA Bank tilbyder kurtagefrihed ved både køb og salg af PFA Invest afdelinger.
Ønsker kunden selv at handle værdipapirer, er det muligt at kunden kan handle danske VP-papirer (aktier,
obligationer og investeringsforeningsbeviser). Investerer kunden selv skal de sædvanlige lovgivningsmæssige
begrænsninger på f.eks. max. 20 % pr. aktie overholdes.
Der henvises til prislisten på bankens hjemmeside for priser og vilkår, bl.a. vedr. kundens egne handler med
værdipapirer.
Få et møde med en PFA rådgiver
For at høre nærmere om mulighederne for pensionsprodukter i PFA Bank, og få en aftale med en PFA rådgiver.
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