
 BASIS  FLEX

Månedlig minimums indbetaling før skat 2.000 kr.  Fra 4.000 kr

Forsikringsdækninger:  

Tab af erhvervsevne  115.000 - 230.000 kr.  115.000 - 1.500.000 kr.

Mulighed for præmiefritagelse ✔	 ✔ 

Sundhedspakke ✔	 ✔

Livsforsikring  300.000 kr.  300.000 - 1.500.000 kr.

Livsforsikring ægtefælle  50.000 kr.  50.000 eller 100.000 kr.

Kritisk sygdom  150.000 kr.  150.000 - 450.000 kr.

Sundhedssikring ✔	 ✔

dofk - Pension - Forsikring - Sundhedssikring

På de følgende sider kan du læse mere om:

Pension og forsikringer

Udvidet sundhedssikring

Mulighed for at tilbyde sundhedssikring til dine ansatte

Du kan naturligvis få et gratis pensionstjek af en pensionsrådgiver - så ved du, hvor du står.

Du kan finde mere information samt begæring til sundhedssikring på www.pfs.dk/dofk-aftale

Pension for Selvstændige holder løbende øje med, at 
ordningernes vilkår hele tiden er konkurrencedygtige.

Pension for Selvstændige tilbyder pension, forsikringer 
og udvidet sundhedssikring til medlemmer af dofk.

Vil du bestille et pensionstjek, eller vil du vide mere om vores 
pensionsordninger; så ring til PFS på 33 93 86 00

PENSION OG 
FORSIKRINGER

Følg os på

Bevar friheden – husk at sikre dig selv i tide
med rådgivning fra Pension for Selvstændige er det nemt!
Book et møde på www.pfs.dk eller ring 33 93 86 00

Ny Carlsberg Vej 146, 1799 København V
T 33 93 86 00 · info@pfs.dk · www.pfs.dk

Ny Carlsberg Vej 146, 1799 København V
T 33 93 86 00 · info@pfs.dk · www.pfs.dk

Pension for Selvstændiges formål er at give ejere 
af små og mellemstore virksomheder adgang til at-
traktive vilkår på pensionsordninger og forsikringer. 
Ægtefæller, samlevere og ledende medarbejdere har 
adgang til samme fordelagtige ordninger og vilkår. 

Pension for Selvstændige (PFS) er stiftet af organi- 
sationer for selvstændige. 
Vores 36.000 medlemmer har samlet 36 mia. kr. 
under forvaltning hos Danica Pension.

Pensionsordninger og forsikringer
I PFS får du en samlet pakke med både pension og forsikring. Ud over at spare op til pension kan du sikre dig, 
hvis du mister erhvervsevnen, får brug for behandling uden om det offentlige system, rammes af kritisk sygdom 
eller dør. Forsikringerne skal oprettes, inden du fylder 62 år, og dækker frem til folkepensionsalderen. 

Pension
Når du skal spare op til din pension, handler det om at optimere din opsparing og dine indbetalinger til pen-
sion, så du får den bedst mulige balance mellem skattefordele og udbetalingsmuligheder. Vores rådgivere kan 
hjælpe dig med at få et overblik over, hvor meget du skal spare op ud fra dine øvrige formueforhold. Du kan 
også få rådgivning om eksempelvis ophørspension og planlægning af pensionsudbetalingen.

Forsikring
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SUNDHEDSSIKRING

I samarbejde med Pension for Selvstændige og Danica Pension tilbydes dofk-medlemmer enkeltstående 
sundhedssikring med udvidet dækning til mester samt eventuelt ægtefælle eller samlever.

Årlig dækning op til 1.500.000 kr.                      Årlig pris (2022) - 1.553 kr. pr. person

Udvidet Sundhedssikring dækker*

Børnesundhedssikring (uanset antal børn) mellem 0 og 24 år kan tilkøbes for 965 kr. (2022).

Du kan finde mere information og begæring om sundhedssikring på 
www.pfs.dk/dofk-aftale

dofk - Sundhedssikring (mester)

I samarbejde med Pension for Selvstændige og Danica Pension har dofk-medlemmer mulighed for at tilbyde 
deres ansatte en særskilt sundhedssikring.

Årlig dækning op til 1.000.000 kr.                      Årlig pris (2022) - 1.125 kr. pr. person

Sundhedssikringen dækker*

•  Udgifter til privathospital eller speciallæge

•  Konsultation og forundersøgelse

•  Ophold på hospital eller klinik

•  Kirurgisk og medicinsk behandling  
under indlæggelse

•  Ambulant operation

•  Efterkontrol

•  Ambulant genoptræning 

•  Lægeordineret receptpligtig medicin i forbindelse 
med behandling af dækningsberettiget sygdom 
og ulykke - dog maksimalt i op til seks måneder

•  Fysioterapi

•  Kiropraktorbehandling

•  Osteopati

•  Akupunktur

•  Zoneterapi

•  Behandling hos psykolog

•  Udredning og behandling hos psykiater

•  Behandling hos klinisk diætist, hvis BMI > 30

Du kan finde begæring om sundhedssikring til ansatte på 
www.pfs.dk/dofk-aftale

dofk - Sundhedssikring (ansat)

* De eksakte dækninger fremgår af forsikringsbetingelserne.

Ny Carlsberg Vej 146, 1799 København V
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•  Behandling af visse forudbestående lidelser

•  Midlertidig hjælp i hjemmet

•  Rekreations- og behandlingsophold

•  Behandling og efterkontrol i udlandet inkl. transport

•  Ledsagerophold
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