Tiltrædelsesaftale til PFA Start for
Detailhandlens Brancher
PFA Start er en forsikringspakke til elever.

Virksomheden tilslutter sig hermed vilkårene

for PFA Start, som udbydes af PFA Pension.
Virksomheden

Navn:
CVR-nummer:

Andre selskaber,
som er omfattet af

Navn:

CVR-nr.:

tiltrædelsesaftalen

Navn:

CVR-nr.:

(Datterselskaber)

Navn:

CVR-nr.:

Ikrafttrædelse

Tiltrædelsesaftalen træder i kraft den 1. i måneden efter, at PFA har modtaget den underskrevne aftale.

Omfattede elever

Har virksomheden elever ansat underoverenskomst?
Ja, virksomheden har elever ansat under overenskomst. Vælg hvilken
overenskomst på side 2.
Nej, virksomheden har ikke overenskomst, men ø

nsker at elever

tilmeldes PFA Start. Vælg hvilket overenskomstområde, der skal fø
lges
på side 2.
Tilmelding

Tilmelding sker v ed elevtidens start. Virksomheden tilmelder den enkelte
elev ved at påbegynde indbetalingen.
Elever, der i henhold til overenskomst er omfattet af virksomhedens pensionsordning, er undtaget for tilmelding til forsikringspakke for elever.

Forsikringspakke
Dækning

Kr.

Udløb

Invalidepension

60.000 kr.

65. år

Engangsbeløb ved invaliditet

100.000 kr.

60. år

Engangsbeløb ved død

300.000 kr.

65. år

Dækning ved Kritisk Sygdom

100.000 kr.

65. år

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
DK-2100 København Ø

Indbetaling

Virksomheden indbetaler som angivet i vedhæftede indbetalingsvejledning.
PFA Pension indberetter betalingen til Livsforsikringer uden fradrag
sret som
B-indkomst og afregner arbejdsmarkedsb
idrag.

Telefon: 39 17 50 00
Telefax: 39 17 59 50

Hvis der er andre selskaber (datterselskaber), der er omfattet af til
-

pension@pfa.dk

trædelsesaftalen - hvordan sker indbetalingen for disse?

www.pfa.dk

Virksomheden og andre selskaber (datterselskaber) indbetaler samlet
på CVR-nr.: _______________

PFA Pension

Hvert selskab indbetaler på eget CVR
-nr.

forsikringsaktieselskab
CVR: 13 59 43 76

Firmanummer 39009 v.1

Overenskomstgrupper for Forsikringspakken for elever
Sæt kryds

Overenskomst

Pensionsgruppe
Overenskomstnummer

Dansk Erhverv – HK Handel, HK/Privat, kontor og lager

40704

Dansk Erhverv – HK Handel, butik

40705

Dansk Erhverv – Fødevareforbundet NNF, slagtere og

40729

delikatesseassistenter i supermarkeder m.v.
Dansk Erhver v – Fødevareforbundet NNF, Bager - og

40730

konditorsvende i supermarkeder m.v.
Individuel aftale

40750

Anden overenskomst, skriv overenskomstens navn:

-

Forsikringspakken ophører automatisk den dag, hvor forsikredes elevtid ophører uagtet af
hvilken grund. Det er arbejdsgiverens ansvar, at afmelde forsikrede ved elevtidens ophør
og stoppe betalingen, også selvom der samtidig sker tilmelding i anden pensi onsordning i
PFA Pension.
Alle fremtidige elever er automatisk (obligatorisk) omfattet af forsikringsordningen.
Tiltrædelsesaftalen følger de til enhver tid gældende vilkår for PFA Start.
Tiltrædelsesaftalen kan opsiges med tre måneders varsel til ophør den 1. i en måned.

__________, den ____ / ____ 20____

______________________________

Virksomhedens underskrift og stempel

København, den ____ / ____ 20____

______________________________

PFA Pension

Indsendes til PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Indbetalingen forfalder månedsvis, og du kan benytte dit sædvanlige indbetalingsbureau.
Har du spørgsmål om indbetaling, kan du ringe til PFA's indbetalingskonsulenter på
telefon 39 17 62 99.
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