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forsikringsaktieselskab P E N S I 0 N

Ændring af aftalepart

PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab ("PFA Soraarneq") og PFA Pension,

forsikringsaktieselskab ("PFA Pension"), CVR-nummer: 13 59 43 76, har indget en aftale

om overdragelse af PFA Soraarneqs bestand af forsikringstagere til PFA Pension.

Ved indgelsen af dette tillæg til pensionsaftalen indtræder PFA Pension, som følge heraf,

som aftalepart i pensionsaftalen i stedet for PFA Soraarneq, nr bestandsoverdragelsen

gennemføres, hvilket forventeligt sker 1, januar 2018.

Som kunde i PFA Pension bliver Offentligt ansattes Organisationer og forsikringstagerne

underlagt PFA Pensions almindelige betingelser og vilkr.

Ratepensionsordninger med løbende indbetalinger

Den nuværende grønlandske indkomstskattelov giver reelt ikke mulighed for at fortsætte

indbetalinger til et udenlandsk (dansk) perisionsselskab. Denne lov søges ændret.

Som følge heraf vil følgende ske for ratepensionsordninger med løbende indbetalinger:

1. Hvis den grønlandske indkomstskattelov ændres, vil der fortsat kunne indbetales

til ratepensionsordninger. Det bliver muligt at fortsætte med at indbetale (uden

fradragsret) til en ratepensionsordning i PFA Pension, og sledes at udbetalinger

ikke vil være skattepligtige.

eller

2. Hvis den grønlandske indkomstskattelov ikke ændres, vil:
- den eksisterende police blive omlagt til en fripolice i PFA Pension efter afgifts-

berigtigelsen af depotet, og
- De fremtidige indbetalinger, der hidtil er get til en Aggu -konto, vil g til en

ny police med:

o En livsvarig livrente

o En ophørende livrente p maksimalt 50 procent af den livsvarige liv-

rente

o Mest mulig depotsikring i henhold til de gældende regler.
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Tillæg til Pensionsaftale om Aggu Konto mellem Offentligt Ansattes Organisationer og PFA Soraarneq,

forsikringsaktieselskab

Ændringen gælder fra tidspunktet for gennemførelsen af bestandsoverdragelsen af PFA

Soraarneqs forsikringsbestand til PFA Pension, forventeligt 1. januar 2018.
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PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Det underskrevne tillæg skal være PFA Pension i hænde senest den 20. november 2017.
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