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PFS Pension for Selvstændige  
Velfærdspakke Flex, oprettet efter den 1. juli 2019 
 

 

Pension for Selvstændige (PFS) er de 
selvstændigt erhvervsdrivendes egen 
pensionsordning. Pensionsordningen er 
organiseret i en fond, der ejes af de 
selvstændige.  
 

PFS tilbyder i samarbejde med Danica Pension 
Velfærdspakke Flex. Med denne pakke kan du 
spare op til, at du går på pension. Samtidig kan 
du sikre dig selv og din familie økonomisk, hvis 
du rammes af sygdom, ulykke eller ved 
dødsfald.  
 
Du kan også tilkøbe en sundhedssikring, der 
giver dig adgang til lægeordineret behandling 
på privathospital og –klinik ved sygdom og 
ulykke.  
 
Hvem kan oprette Velfærdspakke Flex? 

Du kan oprette Velfærdspakke Flex, hvis du er 
fyldt 18 år, men før du fylder 62 år, er fuld 
skattepligtig til Danmark, og er 
 virksomhedsejer, uanset om 

virksomheden drives i privat regi eller i 
selskabsform (A/S eller ApS) 

 ægtefælle/samlever til en selvstændig 
erhvervsdrivende  

 ledende medarbejder hos den 
selvstændige. 

 

Forsikringsdækninger  

Velfærdspakken består ud over en 
pensionsopsparing af en række 
forsikringsdækninger. Dækningerne er 
obligatoriske – på nær sundhedssikringen, som 
du kan vælge fra, hvis du allerede har en.   
 

Prisen på forsikringsdækningerne afhænger af, 
om du  
 arbejder på kontor/butik (Fareklasse A) 

eller uden for kontor/butik (Fareklasse 
andet) 

 

Minimumsindbetaling  

Du skal indbetale mindst 24.000 kroner på 
Velfærdspakke Flex om året (2023). Det giver 
dig en pensionsopsparing og en række 
basisdækninger.  
 

 
 

Forsikringsdækninger 

Her kan du se, hvor meget du sparer op til 
pension, og hvilke forsikringsdækninger du får 
for en indbetaling på 24.000 kroner om året 
(2023), og arbejder på kontor. Forsikringerne 
varer, til du når folkepensionsalderen.  
 
Fareklasse A (Lav risiko) 

 
 

*Der er taget udgangspunkt i med folkepensionsalder 69 

år. Priserne kan variere hvis du har lavere 

folkepensionsalder 

 

 

Forsikring Dækning om 

året i kr. 

Pris om 

året i kr.* 

Tab af erhvervsevne   120.000  3.022 

Kritisk sygdom   150.000  667  

Livsforsikring   300.000 384  

Livsforsikring – ægtefælle     50.000  19  

Sundhedssikring  1.500.000  1.553 

Sundhedspakke  240 

Rest til opsparing og fritagelse for 

indbetaling om året 
18.116 
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Fareklasse Andet 

 

Forsikring Dækning om 

året i kr. 

Pris om 

året i kr.* 

Tab af erhvervsevne   120.000 4.090 

Kritisk sygdom   150.000 667 

Livsforsikring   300.000 384 

Livsforsikring – ægtefælle     50.000 19 

Sundhedssikring  1.500.000 1.553 

Sundhedspakke  240 

Rest til opsparing og fritagelse for 

indbetaling om året 

17.048 

*Der er taget udgangspunkt i med folkepensionsalder 69 

år. Priserne kan variere hvis du har lavere 

folkepensionsalder 

 
Ønsker du større forsikringsdækninger, for 
eksempel at få udbetalt mere end 240.000 
kroner ved tab af erhvervsevne, skal du 
indbetale mindst 48.000 kroner om året 
(2023) og hvis du ønsker at få udbetalt mere 
end 700.000 kr. ved tab af erhvervsevne, skal 
du indbetale mindst 72.000 kroner om året 
(2023) 
  
Du kan altid spare mere op til pension ved at 
indbetale ekstra.  
 

Dækning ved tab af erhvervsevne  
Hvis du bliver syg eller kommer ud for en 
ulykke, får du løbende udbetalt et beløb indtil 
du har nået din folkepensionsalder, hvis din 
erhvervsevne bliver sat ned med mindst 
halvdelen.  
Du kan vælge at få udbetalt mindst 120.000 
kroner og højst 1.500.000 kroner om året – 
dog ikke mere end 80 procent af din løn. 
Udbetalingerne beskattes som personlig 
indkomst.  
 

Kritisk sygdom  
Du får udbetalt et engangsbeløb, hvis du 
rammes af en af en række kritiske sygdomme, 
som for eksempel kræft, blodprop i hjernen 
eller hjertet, nyresvigt m.m., inden du når 
folkepensionsalderen. 
 
Du kan vælge at få udbetalt 150.000 kroner, 
300.000 kroner eller 450.000 kroner. Du får 
beløbet udbetalt, når diagnosen er stillet. 
Udbetalingen er skattefri.  
 
Livsforsikring  
Livsforsikringen sikrer, at dine efterladte får 
udbetalt et engangsbeløb, hvis du dør, inden du 
når folkepensionsalderen.  

Du kan vælge, at dine efterladte skal have 
udbetalt 300.000 kroner, 600.000 kroner, 
900.000 kroner, 1,2 mio. kroner eller 1,5 mio. 
kroner. Udbetalingen er skattefri.  
 

Livsforsikring til din ægtefælle/samlever 
Livsforsikringen til din ægtefælle/samlever 
sikrer, at du får udbetalt et engangsbeløb, hvis 
din ægtefælle/samlever dør, inden du når 
folkepensionsalderen. Du skal have haft 
Velfærdspakken i mindst seks måneder, før 
beløbet udbetales.  
 
Du kan vælge at få udbetalt 50.000 kroner 
eller 100.000 kroner. Udbetalingen er 
skattefri.  
 

Sundhedssikring  

Sundhedssikringen dækker udgifter på op til 
1.500.000 kroner om året (2023) til 
lægeordineret behandling, hvis du bliver syg 
eller kommer ud for en ulykke. Behandlingen 
skal ske på godkendte privathospitaler eller 
hos en praktiserende speciallæge, kiropraktor, 
psykolog, fysioterapeut, zoneterapeut eller 
akupunktør.  
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Du kan også få dækket udgifter til midlertidig 
hjælp i dit eget hjem, rekreationsophold, 
behandling i udlandet og ledsagertransport.  
 

Hvis du er selvstændig og har oprettet 
Velfærdspakken med sundhedssikring, kan din 
ægtefælle/samlever oprette en særlig 
sundhedssikring til 1.563 kroner om året 
(2023). Har du ikke sundhedssikring, kan din 
ægtefælle/samlever oprette en individuel 
sundhedssikring, hvor prisen bliver beregnet 
individuelt efter alder.  
 
Sundhedssikringen dækker lægeordineret 
behandling, hvis din ægtefælle/samlever bliver 
syg eller kommer ud for en ulykke. 
Behandlingen skal ske på godkendte 
privathospitaler eller hos en praktiserende 
speciallæge, kiropraktor, psykolog, 
fysioterapeut, zoneterapeut eller akupunktør 
(Grundmodul og modul 1). 
 

Du kan også oprette en børnesundhedssikring, 
der dækker udgifter til behandling af dine børn 
på op til 1.000.000 kroner om året (2023). 
Prisen er 965 kroner om året (2023), uanset 
hvor mange børn du har.  
Forsikringen dækker, til børnene fylder 24 år.  

Den dækker: 
 dine egne biologiske og adopterede børn – 

uanset hvor de bor 
 din ægtefælle/samlevers biologiske og 

adopterede børn, der bor på samme 
adresse som dig. 

 
Børnesundhedssikringen dækker 
lægeordineret behandling, hvis børnene bliver 
syge eller kommer ud for en ulykke. 
Behandlingen skal ske på godkendte 
privathospitaler eller hos en praktiserende 
speciallæge, kiropraktor, psykolog, 
fysioterapeut, zoneterapeut eller akupunktør.  
 
Du kan også få dækket udgifter til ophold og 
forplejning for en ledsager efter Danica 
Pensions vurdering.  
 
Alle udbetalinger fra sundhedssikringen er 
skattefri. 
 

 

 

 

 

 

 

Sundhedspakke 

Med sundhedspakken får du adgang til: 
 
 Tale med en læge online – Hvis du har 

behov for lægefaglig rådgivning, en fornyet 
recept eller henvisning til specialist.  

 Tale med psykolog online – Hvis du føler 
dig stresset, er bekymret eller mangler 
værktøjer til at håndtere hverdagen.  

 Tale med en diætisten online – Hvis du 
ønsker at tabe dig, optimere din kost eller 
har spørgsmål til allergier eller lignende.  

 Få en Second opinion fra nogle af verdens 
bedste læger via Best Doctors – for dig, din 
ægtefælle/samlever og dine 
hjemmeboende børn. 

 

Pensionsopsparing  

Du får udbetalt din pensionsopsparing, når du 
går på pension. Som udgangspunkt er det, når 
du når folkepensionsalderen, men du kan få 
udbetalt din pension, fra den dag, du tidligst 
kan gå på pension.  
 
 
 
 

 
 



  
 

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakken 
Senest opdateret December 2022 

Side 4 af 5 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K 
Tlf. 33 44 00 00, Fax 33 44 28 85 

 

D
an

sk
e 

B
an

k 
A

/S
. C

V
R

-n
r.

 6
1

 1
2

 6
2

 2
8

 - 
K

øb
en

ha
vn

 

Du kan spare op på en 
 ratepension  
 livsvarig pension (livrente)  
 aldersopsparing  
 kombination af ovenstående. 

 

Har du valgt en ratepension, får du udbetalt din 
pension løbende over minimum 10 år. Har du 
valgt en tidsbegrænset pension, får du udbetalt 
din pension over minimum 10 år. Udbetalingen 
fra både rate- og tidsbegrænset pension bliver 
beskattet som personlig indkomst.  
 

Har du valgt en livsvarig pension, får du 
udbetalt din pension, så længe du lever, og 
udbetalingerne beskattes som personlig 
indkomst.  
 
Har du valgt en aldersopsparing, kan du vælge 
om du vil have pengene udbetalt som et 
engangsbeløb, i mindre portioner eller løbende 
udbetalinger. Der betales ikke afgift af 
udbetalingerne. 
 
Der er knyttet fritagelse for indbetaling 
(præmiefritagelse) til pensionsopsparingen. 
Det betyder, at indbetalingerne på opsparingen 
fortsætter uden indbetaling fra dig, hvis din 

erhvervsevne nedsættes med minimum 50 
procent i mere end 3 måneder.  
 

Fradrag for indbetalingerne  

Du kan ikke få fradrag i skatten for den del af 
indbetalingen til Velfærdspakke Flex, der går til 
Kritisk sygdom, livsforsikring og 
aldersopsparing. Til gengæld er udbetalingerne 
skattefrie.  
 
Du kan trække indbetalingerne til dækning ved 
tab af erhvervsevne, ratepension og livsvarig 
pension fra i din personlige indkomst ved 
beregning af bund- og topskat.  
 
Du kan maksimalt indbetale 8.800 kroner om 
året til aldersopsparing/aldersforsikring/ 
alderssum i 2023, og maksimalt 60.900 
kroner om året med fradrag til ratepension og 
tidsbegrænset pension i 2023. 
 
Som selvstændig kan du også få fradrag for 
indbetalinger på op til 30 procent af 
virksomhedens regulerede overskud om året 
på en livsvarig pension. 
  
 

 

Omkostninger  

Du får Velfærdspakke Flex til en fordelagtig 
pris, da du er en del af en stor gruppe af 
selvstændigt erhvervsdrivende i Pension for 
Selvstændige.  
 

Kickback 

I Danica Balance betaler du omkostninger for, 
at vi investerer din pensionsopsparing. 
 
Vi giver dig en eksklusiv rabat på dine 
omkostninger i Danica Balance på 0,30 
procent af værdien af din opsparing. Du får 
rabatten indbetalt på din pensionskonto. 
 
Du kan læse om omkostninger i faktaarket 
"Omkostninger for Pension for Selvstændige".  
 

Forrentning  

Forrentningen af din pensionsordning 
afhænger af, hvilken type investering du 
vælger. Ved salg gennem Danske Bank tilbyder 
Danica Pension:  
 Danica Balance 
 Danica Link 
 Danica Select.   
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Danica Balance  

Vælger du Danica Balance, sammensætter 
Danica Pensions eksperter investeringen ud 
fra den investeringsstrategi, du vælger. Du kan 
vælge mellem ni forskellige 
investeringsstrategier.  
 
Du kan læse mere om Danica Balance i 
brochuren ”Danica Balance - når pension skal 
være en god investering både i dag og i 
morgen”.  
 

Danica Link 

I Danica Link investerer Danica Pension i 
forskellige investeringsbeviser. Du bestemmer 
du selv fordelingen mellem 
investeringsbeviserne.  
 
Du køber og sælger investeringsbeviserne via 
Danske Netbank. 
 
Du kan læse mere om Danica Link i brochuren 
”Danica Link – Din aktive pensionsopsparing”. 
 

 

 

 

 

Danica Select 

Med Danica Select får du maksimal indflydelse 
på investeringen af din pension, for du 
bestemmer selv, hvilke værdipapirer din 
pension skal investeres i. Du kan vælge mellem 
mere end 15.000 forskellige værdipapirer 
fordelt på 17 børser i Europa og Nordamerika. 
 
Du kan læse mere om Danica Select i 
faktaarket om Danica Select og i brochuren 
”Danica Select – til dig, der kan og vil selv”. 
 

Pensionsafkastskat 

Du betaler 15,3 procent af afkastet på din 
pensionsopsparing i pensionsafkastskat. Det 
gælder, uanset hvordan du har valgt at 
investere din pensionsopsparing i Danica 
Pension.  
 
Hvis du kun vil spare op til pension  

Ønsker du kun at spare op og ikke have 
forsikringsdækningerne, kan du oprette 
Velfærdspakke 3 i stedet for Velfærdspakke 
Flex.  
 
Du kan oprette Velfærdspakke 3, hvis du er 
over 18 år. Her er ingen øvre aldersgrænse. 

Du kan også oprette en Ophørspension (når 
virksomheden sælges eller overdrages), som 
en del af Pension for Selvstændige. 
Det med småt  

Vi gør opmærksom på, at både værdien af din 
pensionsopsparing og udbetalingerne fra den 
kan påvirke størrelsen af sociale ydelser og din 
eventuelle efterløn.  
 

Oplysning om provision 

Danske Bank modtager provision fra Danica 
Pension.   
 

Flere oplysninger  

Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen 
til at ringe til os og eventuelt aftale et møde.  
 
Du kan læse mere om pension på 
www.danskebank.dk. og i vores faktaark om 
 
 Kapitalpension 

 Ratepension 
 Livsvarig Livrente 

 Særlig pensionsordning for 
virksomhedsejere (Ophørspension)  

 Pensionsopsparing for selvstændige  

 Pension og offentlige ydelser  

http://www.danskebank.dk/

