PFA Start for Dansk Erhverv
Priser og omkostninger
Priserne og omkostningerne gælder fra den 1. januar 2020 for de elever, der er omfattet
af tiltrædelsesaftale til Vilkår for PFA Start.

Priser til udgangen af 2020
Skemaet viser de månedlige priser i 2020 for hver elev. Udbetaling og pris er i kroner:
Forsikringspakke:
Pris ved

Dækning

Udbetaling

Invalidepension

60.000 kr.

Engangsbeløb ved invaliditet

100.000 kr.

2,64 kr.

Engangsbeløb ved død

300.000 kr.

3,89 kr.

PFA Kritisk Sygdom

100.000 kr.

25,34 kr.

udløb 65
17,69 kr.

Priserne er inklusive omkostninger til administration og arbejdsmarkedsbidrag.
Betalingen sker månedligt og foretages samlet for hele forsikringspakken med i alt 49,56
kr. pr. elev.
Hvis vi ændrer satserne for administrationsomkostninger, og/eller arbejdsmarkedsbidraget
ændrer sig, så ændrer vi priserne tilsvarende.
Prisen er fastsat ud fra, at der ikke sker væsentlige ændringer i antallet af tilmeldte elever.
Hvis der sker væsentlige ændringer i antallet af tilmeldte elever, kan vi ændre prisen med
det samme.
Hvis arbejdsmarkedets parter ændre kravene til forsikringspakkens dækninger, kan vi ligeledes ændre prisen med det samme.
Pris for forsikringsdækningen
Vi beregner prisen for forsikringsdækningen for et år ad gangen. Det gør vi ud fra:
•

den fordeling af køn og alder, der er i PFA Start Pulje

•

de faktiske udbetalinger i en pulje af forsikringsordninger

•

vores principper for beregning af pris for forsikringsdækninger.

PFA Start - Dansk Erhverv, 16. december 2019

1

Pris for PFA Kritisk Sygdom
Vi beregner prisen for PFA Kritisk Sygdom for et år ad gangen. Det gør vi ud fra:
•

den fordeling af køn og alder, der er i PFA Start Pulje

•

de faktiske udbetalinger i PFA Start Pulje

•

vores principper for beregning af pris for PFA Kritisk Sygdom.

Omkostninger
Forsikringspakken
Omkostningerne til administration for Forsikringspakken er indtil videre 6,0 procent af prisen efter eventuelt arbejdsmarkedsbidrag. Disse omkostninger indgår i vores principper for
beregning af pris.

Satserne følger gældende regler
Priser, omkostninger til administration, principper for beregning, forsikringstekniske modeller m.m. følger det til enhver tid gældende tekniske grundlag, som vi har anmeldt til
Finanstilsynet. Det betyder blandt andet, at reglerne kan ændres.
Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.
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