
Pensionsaftale

mellem

Offenthgt Ansattes Organisationer

(OAO)

og

PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab

(PFA Soraarneq)

OMFANG

Parterne indgår herved aftale om rateopsparing (Aggu Konto) for medlemmer af Dansk Fængselsforbund,

der arbejder i Grønland.

TILMELDING

Tilmelding finder sted straks ved ansættelsen.

For medarbejdere, der er fyldt 60 år på indmeldelsestidspunktet, vil der blive etableret pensionsordning

efter nærmere aftale.

Såfremt medarbejderen medbringer en pensions- eller opsparingsordning fra et tidligere ansættelsesfor-

hold, vil opsparingen eventuelt kunne overføres til PFA Soraarneq.

Er det af skattemæssige eller andre årsager ikke muligt at lade den medbragte opsparing indgå i den

opsparing, der etableres i henhold til denne aftale, vil den eventuelt kunne overføres til en særskilt police

i PFA Soraarneq.

Ved overførsel vil en eksisterende klausulering blive opretholdt.

PENSIONERNES VIRKEMADE

Udbetaling ved invaliditet:

Det opsparede depot kan udbetales i rater over 10 år, hvis medarbejderens erhvervsevne inden alders-

pensionering nedsættes til en tredjedel eller derunder af den fulde erhvervsevne.
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Udbetaling ved død:

Dør medarbejderen inden alderspensioneringen, vil det opsparede depot blive udbetalt til medarbejde-

rens "nærmeste prørende", medmindre andet er aftalt med PFA Soraarneq.

Udbetaling ved alderspensionering:

Det opsparede depot udbetales til medarbejderen i 10 r fra alderspensioneringstidspunktet, Dette fast-

sættes til den 1. i mneden efter det fyldte 65. r.

Førtidspensionering kan dog finde sted fra det 60. r.

Anvendelse af overskud:

Overskud anvendes til forhøjelse af forslkringerne i henhold til det til enhver tid til Finanstilsynet anmeld-

te "Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet

p beregningsgrundlaget UNI9BG".

INDI3ETALINGER

Indbetalingen følger det til enhver tid aftalte mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisatio-

ner for statens tjenestemænd i Grønland, der er omfattet al Dansk Fængseisforbund.

Supplerende indbetaling:

Den enkelte medarbejder har mulighed for at indbetale en supplerende indbetaling efter nærmere aftale

med PFA Soraarneq.

Indbetaling:

Indbetalingen forfalder mnedsvis forud, og arbejdsgiveren foretager afregning med PFA Soraarneq for

samtlige medarbejdere under et inden udgangen al forfaldsmneden. I forbindelse med hver indbetaling

specificeres hvem, betalingen vedrører.

ADMINISTRATION

Ved tilmeldingen af en medarbejder til pensionsordnirigen oplyser arbejdsgiveren den pensionsgivende

løn samt størrelsen al en eventuel supplerende indbetaling til PFA Soraarneq. Indbetalingen til pensions-

ordningen beregnes ud fra de modtagne oplysninger om den pensionsgivende løn.

Den pensionsgivende løn, der oplyses med indberetningen hvert r gældende for juni mned, anvendes

til ajourføring og kontrol al de registrerede oplysninger om løn og forventet indbetaling.

Sfremt PFA Soraarneq ikke modtager oplysninger om den pensionsgivende løn, vil der p baggrund al

de sidste 12 mneders indbetalinger blive udregnet en gennemsnitsløn.
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Denne gennemsnitsløn anvendes herefter til ajourføring af forventet indbetaling.

En eventuel uoverensstemmelse mellem den forventede indbetaling og de faktiske indbetalinger vil blive

udlignet i medarbejderens depot hver den 1. juni, 1. september og 1. december.

Arbejdsgiveren meddeler om alle ændringer af betydning for pensionsordningen, ssom:

Deltid/Fu ldtid

Fratrædelse
¯ Supplerende indbetaling
¯ Orlov

¯ Regulering af arbejdsmarkedsoverenskomst
¯ Udnævnelse

Udstationering.

HELBREDSOPLYSNINGER
Oprettelse og forhøjelse af opsparingen - herunder supplerende indbetaling - sker uden afgivelse af hel-

bredsoplysninger.

FRATRÆDELSE/ ORLOV

Fratræder medarbejderen sin stilling, medtages den udstedte police, og medarbejderen aftaler med PFA

Soraarneq, hvordan der skal forholdes med opsparingen. Der vil være følgende muligheder:

Fortsættelse:
Medarbejderen har ret til at fortsætte opsparingen med uændret eller med en mindre indbetaling.

Opsparingen kan ogs fortsætte med indbetaling hos en ny arbejdsgiver efter nærmere aftale i hvert

enkelt tilfælde.

FrUolice:
Ophører indbetalingen, ændres opsparingen til fripolice, dvs, police uden indbetaling.

Tilbagekøb:

Det vil ikke være muligt at tilbagekøbe opsparingen.

Hvis en del af en tilbagekøbsværdi hidrører fra en medbragt pensionsordning, gælder for denne del de

tilbagekøbsbetingelser, der var aftalt i det tidligere ansættelsesforhold.
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FORSIKRINGSBETINGELSER M.V.

Ved indgelsen af denne aftale gælder følgende afsnit i "PFA Soraarneqs forsikrinqsbetingelser - 1. juli

2004', der er vedlagt som bilag:

A Generelle betingelser

B Betingelser vedrørende præmiebetalingen

D Betingelser for tilbagekøb

De forsikringsbetingelser, der er knyttet til denne aftale, vil kunne ændres i henhold til vilkrene. PFA

Soraarneq vil orientere OAO om sdanne ændringer.

IKRAFTTRÆDELSE OG OPSIGELSE

Denne aftale træder i kraft den 1. november 2017.

Aftalen afløser og erstatter Tiltrædelsesaftale af 1. september 2008.

Aftalen kan fra begge parters side skriftligt opsiges med tre mneders varsel.

Aftalen er udfærdiget i to eksemplarer.

København, den (i i - 2017

Odtlig Ansattes Organisationer

Nuuk, den / \- 2017

aarneq'

Den underskrevne aftale skal være PFA Soraarneq i hænde senest den 20. november 2017.
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