
Pension til familieplejere 

 

Nyt 

 

04.01.16 

Pension til familieplejere en realitet. Fra 1. januar 2016 kan familieplejere få pension i Pensionskassen for 

Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. 

Familieplejere har længe efterspurgt en fælles pensionsordning, og nu er døren åbnet til Pensionskassen 

for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Med en pensionsordning i pensionskassen bliver 

familieplejere en del af PKA-fællesskabet med 270.000 medlemmer, som fortrinsvis er ansat inden for 

social- og sundhedsområdet. 

 

Tilbuddet er til medlemmer af Socialpædagogernes Landsforbund. 

 

Ingen helbredsoplysninger 

For vores nye ordning til familieplejere gælder, at du ikke skal afgive helbredsoplysninger for at blive 

medlem af pensionskassen og optages på lige fod med andre medlemmer. Det betyder, at familieplejere 

har de samme fordele som alle andre medlemmer i pensionskassen. 

 

Dine pensionsmuligheder 

Du kan enten vælge den store eller lille pensionspakke. Med den store pakke får du samme pension som 

socialpædagoger, ansat på overenskomst. Det er bl.a. livsvarig alderspension og en række forsikringer ved 

sygdom og dødsfald. Minimumsindbetalingen til den store pakke er 975 kr. om måneden. 

 

Den lille pakke har ingen forsikringer og er mest til dig, som vil supplere en anden pensionsordning eller 

som kun ønsker at spare op til pensionen. Da der i den lille pakke ikke bruges penge til forsikringer, får du 

hurtigere opbygget en god alderspension. Der er ingen minimumindbetaling ved den lille pakke. 

 

Saml pensionen 

Har du pension andre steder, så er det en god idé at samle dem hos det selskab, som du aktuelt indbetaler 

til. Det giver ikke kun et bedre overblik, men du sparer også penge på administration. Det er gratis at flytte 

dine pensionsopsparinger til PKA. Du skal dog være opmærksom på, at det selskab, som du flytter 

pensionen fra, kan tage et gebyr. 

 

Kom til møde med PKA  

I 2016 kommer PKA rundt i landet og fortæller mere om pensionsordningen, dine valgmuligheder og hvad 

der bedst kan betale sig i din situation. Steder og datoer vil du kunne læse om på sl.dk eller på pka.dk. Du 

kan også chatte med en rådgiver på www.pka.dk eller ringe på 3945 4483. 

 

Den store pensionspakke 

Der er en månedlig minimumsindbetaling på 975 kr. med den fulde pensionspakke. Pakken giver dig: 

 

Livsvarig alderspension 

Førtidspension 

Børnepension til er 21 år 

10-årig pension ved død til dine efterladte 

Samtidig får du også en række skattefrie engangsbeløb fra forsikringen, hvis du mister arbejdsevnen, 

rammes af sygdom eller død, mens du er på arbejdsmarkedet. 

 



Førtidspension 

Kritisk sygdom 

Ved død 

Hertil kan du også indbetale til en ratepension (udbetales over 10 år) eller en alderssum (udbetales på en 

gang). 

 

Den lille pensionspakke 

Med den lille pensionspakke får du ingen livsvarig pension eller forsikring. Her kan du indbetale til en 

ratepension (udbetales over 10 år) eller en alderssum (udbetales på en gang). Der er ingen 

minimumsindbetaling.  

 


