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PFA – meget mere end bare pension
Som medlem af Forbundet Kultur og Information sparer du op til en 
god pension – men også meget mere end det. Herunder kan du se, hvad 
din aftale indeholder.

PFA Sundhedslinje
Du får anonym vejledning og gode råd til en sundere 
hverdag – fysisk såvel som mentalt.

PFA EarlyCare 
Hvis du bliver sygemeldt, giver PFA EarlyCare dig mulig-
hed for at få et skræddersyet forløb, så du kan undgå 
en langtidssygemelding og hurtigt komme på højkant 
igen. 

PFA Erhvervsevne
Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk,
hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde.
Forsikringen giver dig mulighed for at få
udbetalinger, hvis din erhvervsevne nedsættes,
både som en sum samt en løbende udbetaling. 

PFA Kritisk sygdom
Du får udbetalt et skattefrit beløb, hvis du bliver ramt 
af en kritisk sygdom.

PFA Liv
Du sikrer, at dine efterladte får en udbetaling, hvis du 
dør, før du når pensionsalderen.

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

PFA Helbredssikring
Du er omfattet af PFA Helbredssikring, som giver dig 
mulighed for at komme hurtigt i behandling hos 
blandt andet fysioterapeut, kiropraktor samt psyko- 
log. Du kan også købe en udvidet PFA Helbredssikring 
til dig selv og din samlever/ægtefælle.

Sæt din opsparing til at arbejde ekstra hårdt 
for klimaet
Du kan spare pensionen endnu mere klimavenligt op
i PFA Klima Plus. På mitpfa.dk kan du få en anbefaling, 
om du skal overføre hele eller en del af din opsparing 
til PFA Klima Plus.

Husk rådgivningen...
Din pensionsordning har godt af, at du løber den igen- 
nem, hvis der sker større ændringer i dit liv. Så kan du
sørge for, at du indbetaler nok til at få det liv, du drøm- 
mer om som pensionist, og at dine forsikringer dækker 
dig – og eventuelt din familie – som de skal. Du skal 
blot ringe til PFA på 39 17 60 19 for at booke en råd- 
givningssamtale.

Husk at fortælle, du er omfattet af ordningen under 
Forbundet Kultur og Information. Du kan altid ringe på 
70 12 50 00, hvis du har spørgsmål eller har behov for 
at gøre brug af dine forsikringer.




