
PENSION FOR

PENSION · FORSIKRING · SUNDHEDSSIKRING     2022
SELVSTÆNDIGE



2

Rådgiverne kommer gerne hjem til dig 
eller på besøg i din virksomhed for at 
gennemgå behov og muligheder



Pension for Selvstændiges (PFS) formål er at give ejere af små 
og mellemstore virksomheder samt deres ægtefælle, sam
lever og ledende medarbejdere adgang til attraktive vilkår på 
pensionsopsparing og sundhedssikringer – og ikke mindst en 
forsikring, der sikrer dem en årlig indtægt, selv om de mister 
erhvervsevnen. Vi kalder det ”Velfærdspakker”.

Hjørnestenen i pakkerne er selvfølgelig pensionsopsparingen, der 
også er en forudsætning for, at man kan få forsikringerne på for
delagtige vilkår.

I PFS gør vi meget ud af at informere selvstændige om vigtigheden 
af at spare op – og vi mener, at man under alle omstændigheder 
bør sætte en væsentlig del af sin opsparing i en pensionsordning. 
Det giver kontante fordele på skattesiden, og det giver en sikker
hed i form af den medfølgende opsparingsgaranti, hvor pensions
selskabet indbetaler til pensionen, hvis man mister erhvervsevnen. 
Endelig er pensionsopsparingen sikret mod kreditorer, hvis uheldet 
skulle være ude, og man må lukke sin virksomhed med tab.

Selvstændige i PFS tæller som en samlet gruppe. Det giver 
fordelagtige vilkår.

PFS ledes af en bestyrelse, der dels er direkte valgt af med
lemmerne og dels udpeget af de stiftende organisationer, SMV
danmark, DI Byggeri samt TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Vi er løbende i dialog med vores samarbejdspartner på pen
sions og forsikringsområdet for at sikre optimale vilkår for vores 
medlemmer. Vores samarbejdspartner er i dag Danica Pension, 
der varetager salg, administration, formueforvaltning, skadesbe
handling og udbetaling m.m. Det er således også Danica Pen
sions chefråd givere, der på vegne af PFS leverer råd givning om 
vores produkter til selvstændige overalt i landet.

PFS’ Velfærdspakker tilbyder ikke alene nogle af markedets 
bedste vilkår for pensionsordninger til selvstændige; men også 
konkurrencedygtige forsikringer samt andre tryghedsordninger.

Lad det komme an på en prøve. Lad os byde dig velkommen i 
Pension for Selvstændige.

Med venlig hilsen

Lars Jørgen Nielsen
Formand for bestyrelsen

”Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage 
i 1990, burde vi opfindes. Pension for Selvstændige er en form for ind-
købsforening på pensionsområdet til fordel for selvstæn dige. Vi er stiftet 
som en erhvervsdrivende skattepligtig fond – på non-profit basis – af 
organisationer for selvstændige.”

Lars Kvistskov Larsen
Direktør
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Pension for Selvstændiges medlemmer har samlet flere end 40.000 pensions- og forsikringsordninger.
Fremgangen viser sig også i de årlige indbetalinger, der siden 2011 er femdoblet. 

Sådan er det gået siden 2011

Årlige indbetalinger 2011  2021 (mio. kr.)Mio. kr.
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Bestyrelsen  
pr. 1. januar 2022

Formand
Advokat Lars Jørgen Nielsen, København

Næstformand
Formand for SMVdanmark Niels Techen, Dansk Håndværk

Øvrige medlemmer
Adm. direktør Jakob Brandt, SMVdanmark
Vicedirektør Inger Petersen Thalund, DI
Underdirektør Erling Ernstsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne
Direktør Kirsten Munch Andersen, dofk

Valgt af medlemmerne i de tre regioner
Malermester Flemming Peter Munck, Gentofte
Regnskabskonsulent Birthe Marie Jensen, Vojens
Direktør Bo Hammer Pedersen, Nørresundby

Direktion
Lars Kvistskov Larsen 
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Pension for Selvstændige er stiftet 
af organisationer for selvstændige



Mange selvstændige betragter virk
somheden som deres pension, men en 
stor del får en ubehagelig overraskel
se, den dag virksomheden skal afhæn
des. Kan virksomheden overhovedet 
sælges, og kan man få dét for den, 
man forventer?

Derfor anbefaler vi, at man foretager 
yderligere opsparing. Hos Pen sion for 
Selvstændige får du ikke bare en pen
sions ordning. Vi spørger til dine individu
elle ønsker og afdækker dine økonomiske  
behov, så du får en pensionsordning og 
forsikringer, der sikrer dig og din familie  
– fra i dag og frem til pensionstidspunktet – 
hvis du mister erhvervsevnen eller dør.

Vi indbetaler til din pension,  
hvis du mister erhvervsevnen

”Du får en månedlig udbetaling, hvis du bliver længerevarende 
syg og en skattefri udbetaling, hvis du skulle få en kritisk syg-
dom; ligesom du selvfølgelig også sikrer din familie økonomisk 
ved dødsfald.”

Vi tilbyder dig personlig rådgivning, så 
du ved, hvad det kræver af pensionsind
betaling, for at have den livsstil, du ønsker,  
når du skal på pension.

Du kan vælge at lade os investerer din op
sparing i forhold til, hvornår du vil gå på 
pension, og hvor risikovillig du er, men du 
kan også vælge blandt forskellige investe
ringsforeninger, eller lave en aftale, hvor 
du har fuld frihed til at investere selv. 

Frem for alt gælder det dog om at kom
me i gang med sin opsparing – jo før 
jo bedre.
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Kritisk Sygdom, 
Dødsfaldsdækning og 
Sundhedssikring kan 
samlet forlænges til 70 år. 
Grænsen for at kunne oprette 
forsikringsordninger er hævet 
til ”før 62 år”.



• rådgivning over hele landet – hjemme eller i virksomheden – samt selvfølgelig på telefon og online

• gratis udarbejdelse af tilbud på pensionsordning – uforpligtende for dig

• omkostningerne ved indbetalinger til pension er fra 1. januar 2022 reduceret til nul procent  
af indbetalingerne. Omkostninger af saldoen på kontoen er fortsat nul procent

• opsparing med frit valg af investeringsformer

• økonomisk hjælp, hvis du mister evnen til at passe dit arbejde på grund af ulykke eller sygdom

• indbetalingsgaranti til din pension, hvis du rammes af varig uarbejdsdygtighed

• økonomisk hjælp, hvis du rammes af kritisk sygdom

• økonomisk hjælp til familien ved dødsfald

• du kan vælge, at dine forsikringer skal dække helt frem til din folkepensionsalder 

• sundhedssikring

• nem og hurtig adgang til online læge, psykolog og diætist – uden at anmelde det til os eller gå til egen  
læge først. Det gør det nemt at få hurtig afklaring og tage sig af de små problemer, før de bliver større

Hos Pension for Selvstændige får du...
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Du kan komme billigt og nemt i gang 
med en Velfærdspakke Basis til 2.000 
kr. om måneden. Her er eneste valg
mulighed en forøgelse af dækningen 
ved Tab af Erhvervsevne fra 115.000 
op til 230.000 kr. årligt. 

Tryghed mens du sparer op …

•  Tab af Erhvervsevne giver dig fra 115.000 kr. og op til 80 procent af din gage pr. år  
– dog maksimalt 1.500.000 kr. om året. Beløbet, der er skattepligtigt, udbetales, hvis 
du mister halvdelen eller mere af din erhvervsevne i mere end tre måneder på grund 
af sygdom eller ulykkes tilfælde. Der gælder særlige regler for ejere af nystartede virk
somheder. 

•  Mister du din erhvervsevne, sørger vi efter tre måneder – og særlige regler – for, at der 
fortsat indbetales til din pensionsordning, så din pension er sikret.

•  Sundhedssikring, der blandt andet dækker undersøgelse og behandling på privat 
hospital samt behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, osteopat og zoneterapeut. 
Endvidere mulighed for behandling i udlandet, rekreations og behandlingsophold 
samt midlertidig hjælp og pleje i hjemmet.

•  Du kan vælge en livsforsikringsudbetaling til dine efterladte fra 300.000 kr. til 1,5 mio. 
kr. – i intervaller af 300.000 kr. Beløbet udbetales skattefrit på én gang samtidig med 
opsparingen. Afhængig af din alder kan beløbet forhøjes yderligere til individuel pris.

•  Skattefri livsforsikringsudbetaling hvis du mister din ægtefælle eller samlever, selv om 
denne ikke har tegnet pensionsordning. Beløbsstørrelsen er enten 50.000 kr. eller  
100.000 kr. Forsikringen træder i kraft seks måneder efter, du har oprettet din Vel
færdspakke.

•  Kritisk Sygdom sikrer dig 150.000, 300.000 eller 450.000 kr. skattefrit på én gang, 
hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom som for eksempel kræft, blodprop i hjernen 
eller hjertet, nyresvigt m.m.

•  Du kan naturligvis også få en pensionsordning uden forsikringsdækninger, hvis 
du allerede er dækket; eller af anden grund ikke ønsker disse.
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Efter skat er omkostningerne 
til en Velfærdspakke Basis ca. 
1.400 kr. og for en Velfærds-
pakke Flex ca. 2.800 kr.



Frit valg mellem ratepension, livsvarig pension (livrente) eller aldersopsparing 

 BASIS FLEX REN OPSPARING

Månedlig min. indbetaling før skat  2.000 kr.  Fra 4.000 kr. Fra 2.000 kr.

Forsikringsdækninger:

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

Sundhedssikring Udvidet dækning  Udvidet dækning Udvidet dækning

Livsforsikring  300.000 kr.  300.000 - 1.500.000 kr. Nej

Livsforsikring ægtefælle  50.000 kr.  50.000 eller 100.000 kr. Nej

Kritisk sygdom  150.000 kr.  150.000 - 450.000 kr. Nej

… og du afgør selv, hvor meget 
du vil forsikre dig for
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Bevar friheden
– husk at sikre dig selv i tide
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• Din ægtefælle, samlever og ledende medarbejdere kan også 
oprette pen sionsopsparing og få en Velfærdspakke på samme 
gunstige vilkår.

• Har du en Velfærdspakke med Sundhedssikring, kan din 
ægte fælle eller samlever også tegne Sundhedssikring uden 
nødvendigvis at oprette pensionsordning.

• Børn mellem 0 og 24 år kan dækkes af en Sundhedssikring, 
der sikrer gratis adgang til privathospital m.v., når du har en 
Velfærdspakke i Pension for Selvstæn dige.

• Du kan sikre din opsparing mod negativt afkast ved opnået 
pensionsalder – også hvis du ønsker din opsparing placeret i 
aktier og obligationer.

• Du kan vælge, at dine forsikringer skal dække indtil din folke
pensionsalder – og Kritisk Sygdom, Dødsfaldsdækning samt 
Sundhedssikring kan forlænges til 70 år.

• Gennem Best Doctors kan du og din familie få en second opinion 
fra nogle af verdens førende læger. I kan for eksempel spørge om 
eksisterende diagnose, kommende operation, kronisk tilstand el
ler en eksisterende behandlingsplan.

• Din pension er sikret – også mod kreditorer – og du kan få op
sparingssikring, så din opsparing fortsætter, hvis du mister din 
erhvervsevne i mere end tre måneder.

• Du har adgang til seniorrådgivning ved udbetaling af pensionen, 
og bliver du syg eller mister erhvervsevnen, har vi et team af 
skadesbehandlere og socialrådgivere, der aktivt hjælper dig.

• I forsikringsordningerne er der naturligvis taget højde for sam
spillet med offentlige ydelser, så du – inden for visse grænser 
– kompenseres for eventuelle modregninger.

Flere fordele
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Ekstra tilskrivning til din formue
Som et særligt PFS-vilkår tilskrives der hvert år 0,30% 
af din pensionsformue, som pensionsselskabet ind-
betaler på din konto. Pensionsordninger under ud-
betaling får 0,15% af formuen.



Endnu bedre vilkår 
for selvstændige

Du er altid velkommen til at  
få yderligere rådgivning og  
et gratis pensionstjek.

Ring til os på 33 93 86 00 eller  
send en mail til info@pfs.dk. 
 
Du kan også kontakte os på  
www.pfs.dk

PENSION FOR SELVSTÆNDIGE
NY CARLSBERG VEJ 146
1799 KØBENHAVN V

Følg os på

202201 DAN 90534

@pensionforselvstaendige


