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Velkommen til LOS-PENSION 
 – velkommen til RTM Forsikringsmæglere.

LOS PENSION er en målrettet pensionsordning 
til medarbejdere på sociale virksomheder, som 
er medlem af LOS – Landsorganisationen for 
sociale tilbud. LOS PENSION er forankret i PFA 
Pension (pfa.dk).

LOS har valgt RTM som LOS medlemmernes 
uvildige og betroede pensionsmægler. Det er 

RTM, der varetager alle LOS medlemmernes 
interesser i forhold til LOS PENSION. Alle der er 
omfattet af LOS PENSION – ledere og medar-
bejdere – rådgives og serviceres derfor løbende 
gennem hele forsikringstiden af RTM om deres 
pensionsforhold.

For at sikre høj tilgængelighed og god service til 
alle LOS’ medlemmer, har RTM etableret et
særligt team af medarbejdere, hvis eneste 
opgave er at varetage rådgivningen overfor LOS’

VELKOMMEN TIL RTM

medlemsvirksomheder og disses medarbejdere. 
Det betyder også, at LOS-teamet i RTM har stor 
indsigt i jeres hverdag og mange af de specielle 
forhold, der kan være gældende på et socialt 
tilbud. 

RTM’s rådgivningsmantraer er: 
personligt

uvildigt
kompetent
ansvarligt 
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Indmeldelse i LOS PENSION
Indmeldelse i LOS PENSION kan ske enten 
straks fra ansættelsen eller efter en karenspe-
riode. RTM anbefaler, at man i virksomheden 
udarbejder en pensionspolitik, hvor indmel-
delsestidspunktet er defineret, ligesom vi 
anbefaler, at det fremgår af medarbejdernes 
ansættelseskontrakt.

Pensionsbidrag
Obligatorisk pensionsbidrag:
Pensionsbidraget fastsættes som en procentdel 
af lønnen og RTM anbefaler, at den samlede 
pensionsprocent samt eventuel deling mellem 
arbejdsgiver og medarbejder fremgår af virk-
somhedens pensionspolitik og af medarbejde-
rens ansættelseskontrakt.

Frivilligt pensionsbidrag:
Ønsker man at øge sin pensionsopsparing er 
det muligt at indbetale et frivilligt supplerende 
pensionsbidrag på LOS PENSION. Det frivillige 
pensionsbidrag skal angives i procent af lønnen 
og meddeles til virksomhedens lønadministrator 
samt til RTM: los@rtm.dk.

Skat
Indbetaling til LOS PENSION sker via lønudbeta-
lingen, og medarbejderen opnår derved fradrag 
for indbetalingen i den skattepligtige indkomst. 

Medarbejderen skal derfor ikke medtage sine 
pensionsindbetalinger til LOS PENSION på sin 
selvangivelse.

Præmien til kritisk sygdom, død, engangsudbe-
taling ved varig nedsættelse af erhvervsevne og 
den del af PFA Helbredssikring, som vedrører 
fritiden skal beskattes. Beskatningen medfører, 
at erstatningerne fra de omtalte forsikrings-
dækninger udbetales skattefrit. PFA indbe-
retter automatisk disse beløb til SKAT, og det 
indberettede beløb vil fremgå af medarbejderens 
selvangivelse.

Opsparing fra tidligere ansættelses-
forhold
Har man været ansat i et job, hvor man har 
været omfattet af en firmapensionsordning, 
er det RTM’s anbefaling, at man får samlet de 
bestående pensionsordninger, medmindre der er 
nogle specielle rettigheder knyttet til pensions-
ordningen.

Ønsker man disse rettigheder opretholdt, er 
det ekstra vigtigt, at man i forbindelse med 
jobskiftet får begæret den bestående opsparing 
med tilhørende rettigheder overført.
Vi anbefaler derfor, at man kontakter RTM for 
rådgivning og hjælp til eventuel ekspedition af 
de praktiske forhold.
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FORSIKRINGSDÆKNINGER BASISDÆKNING MULIGE VALG

Månedlig pension ved nedsat erhvervs- 
evne med halvdelen eller mere* 
(3 måneders karens)

 
30% af lønnen*

Hvis lønnen er større end 
400.000 kr. kan der vælges 

op til yderligere 20% af 
lønnen

Ressourceforløbsydelse Tillægsydelse til den månedlige 
pension ved nedsat erhvervsevne 
og indplacering i offentligt res-
source- eller jobafklaringsforløb

Tillægsydelsen kan for 2022 
udgøre op til 186.840 kr.

Engangsudbetaling ved varig nedsættelse 
af erhvervsevnen med 2/3 eller mere

125.000 kr. Op til 500.000 kr. i alt

Præmiefritagelse ved nedsat 
erhvervsevne

Obligatorisk pensionsbidrag Kan omfatte 
frivillig indbetaling

Engangsbeløb ved død ** 200% af lønnen** Kan nedsættes til 100% af 
lønnen eller sættes op til 

maksimalt 800% af lønnen

Ved død - månedlig pension til hvert barn 
under 24 år*

0% af lønnen Op til 25% af lønnen

Ved død før pensionering* Opsparingen

Engangsbeløb ved kritisk sygdom ** 125.000 kr. Op til 750.000 kr.

Engangsbeløb ved barns kritisk sygsom ** 0 kr. Op til 750.000 kr.

Helbredssikring Hurtigt til undersøgelse,
behandling på hospitaler, 

klinikker og hos speciallæger
*  Beløbet er skatte/afgiftspligtigt
** Beløbet er skattefrit (Der kan vælges fradrag for indbetalingerne, så udbetalingen skal beskattes)

Forsikringsdækningerne kommer til udbeta-
ling, når helbredet svigter eller ved død inden 
pensionstidspunktet. Ved tilmeldingen til LOS 
PENSION får man basis forsikringsdækninger, der 

er fuldt tilstrækkelige for langt de fleste. 
Disse kan til enhver tid tilpasses – se ”valg-
muligheder”, så de altid modsvarer de aktuelle 
behov for forsikringsdækninger.

Størrelsen af dine dækninger og betingelserne for udbetaling vil fremgå af dit pensionsbevis fra PFA Pension.

FORSIKRINGSDÆKNINGER
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Pensionsopsparingen i LOS PENSION oprettes 
som en ratepension med en udbetalingsperiode 
på 15 år. Investeringsprofilen er ved indmeldel-
sen i LOS PENSION PFA Plus C. Investeringspro-
filen kan frit ændres gennem hele forsikringsti-
den. 

Overstiger årets indbetalinger grænsen på
59.200 kr. for indbetaling til ratepension i 2022, 
anvendes det overskydende beløb automatisk til 
en ”livsvarig pension”.

Er man omfattet af overenskomst mellem Dansk 
Erhverv og HK Handel/HR Privat skal minimum 
halvdelen af din pensionsindbetaling gå til en 
livsvarig pension.

Investeringsprofiler
PFA Plus og PFA Klima Plus er livscyklusbase-
rede investeringsprodukter, hvor man opnår en 
professionel investering af din pensionsopspa-
ring. Livscyklusbaseret betyder, at investerings-
risikoen automatisk reduceres, jo nærmere man 
kommer pensionsalderen.
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PFA Plus:
I PFA Plus kan der vælges mellem de 4 investe-
ringsprofiler A B C og D. Farverne i grafikken viser 
fordelingen af opsparingen på offensive (rød) og 
defensive (sort) investeringsaktiver.

PFA Klima Plus:
Man kan også vælge at investere hele eller en del 
af pensionsopsparingen i PFA Klima Plus. Med PFA 
Klima Plus arbejder pensionsopsparingen ekstra 
hårdt arbejde for klimaet og med særlig fokus på 
at nedbringe CO2-udledning.

PFA KundeKapital
PFA Pension er et kundeejet pensionsselskab, og 
det betyder blandt andet, at 5% af indbetalin- 
gerne kan anvendes til opsparing i PFA KundeKa-
pital. For 2021 har forrentningen på KundeKapital 
været 8% før pensionsafkastskat.

PFA KundeKapital betragter vi som uvildig rådgiver 
som en fordel, fordi man med PFA KundeKapital 
får et attraktivt og stabilt afkast med lav risiko af 
en lille andel af den samlede pensionsopsparing i 
PFA Pension.
 

PENSIONSOPSPARING
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Begunstigelse
Ved dødsfald udbetales forsikringsydelsen som 
standard til ”nærmeste pårørende” i nævnte 
rækkefølge:

 » Ægtefælle/registreret partner
 »  Samlever, hvis man bor sammen og har, venter 

eller har haft barn sammen, eller man har 
boet sammen i ægteskabslignende forhold de 
sidste to år før dødsfaldet

 » Livsarvinger (børn, børnebørn) 
 » Arvinger efter testamente
 »  Arvinger ifølge arvelovens regler: forældre, 

søskende, søskendebørn, bedsteforældre, 
onkler og tanter

Ønskes anden begunstigelse i LOS PENSION end 
”nærmeste pårørende”, SKAL man aktivt udfylde 
og underskrive en ny begunstigelseserklæring via 
Mit PFA på mit.pfa.dk eller ved at kontakte RTM 
på los@rtm.dk

Helbredsforhold 
For at være omfattet af pensionsordningens 
forsikringsdækninger er det et krav, at man ved 
indmeldelsen til pensionsordningen har opfyldt 
betingelserne for at kunne blive forsikringsdæk-
ket.  
For nyansatte er det en betingelse for at kunne 
oppebære forsikringsdækningen ved tab af 
erhvervsevne inkl. retten til præmiefritagelse, at 
den nyansatte på indmeldelsestidspunktet:

 »  Ikke har nedsat erhvervsevne på grund af 
sygdom eller ulykke.

 »  Ikke har bedt sin kommune vurdere, om 
vedkommende kan få et kommunalt jobaf-
klarings- eller ressourceforløb, fleksjob eller 

offentlig førtidspension. Det samme gælder, 
hvis kommunen har besluttet at vurdere det

 »  Ikke er indstillet til eller er ansat i et fleksjob
 »  Ikke er indstillet til eller deltager i et kommu-

nalt jobafklarings- eller ressourceforløb
 »  Ikke er indstillet til eller får offentlig førtids-

pension eller offentlig invaliditets-ydelse
 »  Ikke har været godkendt til et kommunalt  

jobafklarings- eller ressourceforløb, fleksjob, 
har modtaget offentlig førtidspension eller 
offentlig invaliditetsydelse 

Det er vigtigt, at man giver PFA besked, når man 
får pensionsbeviset, hvis man ikke kan svare 
bekræftende på et af de stillede spørgsmål. 
Hvis man senere ønsker at tilpasse eller forhøje 
forsikringsdækningerne, kan det være et krav, at 
man forinden afgiver tilfredsstillende personlige 
helbredsoplysninger. De fulde betingelser frem-
går af det pensionsbevis, som man modtager fra 
PFA Pension i e-Boks.

Hvis man bliver syg -  
Aktiver pensionen!
Er man blevet syg eller bare ikke ”fit for fight” 
– fysisk eller psykisk, er det vigtigt, at man med 
det samme kontakter LOS-teamet i RTM eller PFA 
Helbredssikring og/eller PFA EarlyCare. Hos PFA 
vil man blive mødt af et sundhedsfagligt team 
af sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgi-
vere og Health Guides, der sikrer, at man får en 
målrettet hjælp.

Udbetaling fra LOS PENSION 
PFA udbetaler forsikringsydelser og alderopspa-
ring til NemKonto.
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LOS PENSION er en dynamisk pensionsløsning, 
der gennem hele forsikringstiden kan tilpasses 
behov for forsikringsdækninger og pensionsop-
sparing. Via mit.pfa.dk kan man se sine aktuelle 
forsikringsdækninger, opsparing, indbetalinger 
og foretage visse ændringer i forsikringsdæknin-
ger, begunstigelse til forsikringsudbetaling mm. 

Rådgivning – hvordan?
LOS-teamet i RTM anbefaler, at man, inden man 
ændrer i dækningsniveauer, investeringsprofiler, 
sammenlægning af pensionsordninger mm., får 
en rådgivning af LOS-teamet, så man træffer sine 
valg på et fuldt oplyst grundlag. 

RÅDGIVNING OM LOS PENSION

Man kan frit vælge, om man ønsker at holde møde 
med RTM-rådgiveren:
• på arbejdspladsen eller hos RTM i Greve og Vejle
• online via Teams 
• telefonisk
• eller en dialog pr. mail.

For at RTM-rådgiveren er bedst muligt forberedt til 
mødet, vil man blive bedt logge ind på hjemmesi-
den www.pensionsinfo.dk, vælge ”Hent rapport” og 
sende den som vedhæftet PDF-fil til los@rtm.dk.

LOS Teamet i RTM er også klar med hjælp, støtte og 
rådgivning, når sygdom, død og eller andet ”banker 
på døren”.



KONTAKT RTM

LOS-teamet i RTM:
Lars Reuter - Irene Schwartz - Cecilie Kaas

Telefon: +45 43 53 14 44
Email:    los@rtm.dk

PFA Helbredssikring eller PFA EarlyCare: Tlf. nr. 7012 5000
Kan også anmeldes via ”Mit PFA”: www.pfa.dk

KRISEHJÆLP – KUN UDENFOR normal åbningstid ring: 7012 5000 
LYT indtil telefonsvarer giver dig mulighed for ”Tryk 1”

LOS PENSION

RTM A/S  
Greve Centervej 90 
2670  Greve  

 RTM A/S
 Dandyvej 3B  St.
  7100 Vejle

KONTAKT PFA
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