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Protokollat om 
overenskomstdækning af  
PFA Bank A/S 
 
1. Anvendelsesområde  
PFA Bank omfattes med virkning fra 1. april 2015 af den mellem FA og 
Finansforbundet indgåede standardoverenskomst for pengeinstitut- og real-
kreditområdet med tilhørende aftaler og protokollater.  
Der er hertil aftalt følgende fravigelser: 
 
2. Særvilkår for PFA Bank  
 
2.1. Forsikringsforhold 
PFA Banks overenskomstomfattede medarbejdere er – i stedet for 
standardoverenskomstens bestemmelser herom - omfattet af de 
bestemmelser om gruppeforsikring og sundhedsforsikring, som gælder for 
overenskomstomfattede medarbejdere i PFA Pension. Der henvises til de af 
PFA Bank til Finansforbundet fremsendte oplysninger om de i PFA Pension 
gældende forsikringssummer, dækninger, præmier og øvrige 
forsikringsforhold samt beskatning. 
 
2.2. Pensionsforhold 
PFA Banks overenskomstomfattede medarbejdere er ikke omfattet af 
standardoverenskomstens § 39 samt protokollat om pensionsordninger. For 
de pågældende medarbejdere gælder tilsvarende pensionsbestemmelser, 
som gælder for overenskomstomfattede medarbejdere i PFA Pension. Det 
gælder bestemmelser om pensionsbidragets størrelse og betaling, valg af 
pensionsleverandør, pensionsydelsers sammensætning og 
medarbejderindflydelse på pensionsordninger mv. 
 
For PFA Banks overenskomstomfattede medarbejdere gælder således, at 
der ikke betales medarbejderbidrag (egetbidrag) til pension. Det 
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arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag udgør p.t. 20% af lønnen. For 
medarbejdere, der ikke er fyldt 30 år, udgør arbejdsgiverbidraget p.t. 17% af 
lønnen. 
 
2.3. Ferieforhold, overarbejdsbetaling mv.  
PFA Banks overenskomstomfattede medarbejdere har – uanset lønniveau 
og ud over ret til optjent ferie efter ferielovens bestemmelser - ret til 6. 
ferieuge med løn. Har medarbejderen ikke været ansat i hele ferieåret, ydes 
en andel af 6. ferieuge efter bestemmelserne i standardoverenskomstens § 
49. 
 
Medarbejdere omfattet af ret til 6. ferieuge, er omfattet af reglerne om 
merarbejde i standardoverenskomstens § 18. For medarbejdere ansat på 
jobløn med selvstændig arbejdstilrettelæggelse jf. § 8 honoreres merarbejde 
ikke særskilt. 

2.4. Ferietillæg 
PFA Banks overenskomstomfattede medarbejdere er ikke omfattet af 
standardoverenskomstens § 48, stk. 2 – 4, om ret til ferietillæg. For de 
pågældende medarbejdere i PFA Bank gælder i stedet samme 
bestemmelser om ret til særligt ferietillæg som gælder for 
overenskomstomfattede medarbejdere i PFA Pension. Det særlige ferietillæg 
udgør i henhold til denne overenskomst p.t. 2,75%. 
 
2.5. Timebank 
Der er samtidig med indgåelsen af denne aftale indgået lokal aftale om 
timebank for PFA Banks overenskomstomfattede medarbejdere. 
 
2.6. Arbejdsmiljøorganisation 
PFA Bank kan deltage i en med PFA Pension koncernfælles 
arbejdsmiljøorganisation, jf. bestemmelserne i rammeaftalerne mellem FA 
og Finansforbundet, og mellem FA og DFL, om organisering af arbejdsmiljø- 
og samarbejdsstrukturen. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse 
nr. 1181 af 15. oktober 2010 med senere ændringer, om samarbejde om 
sikkerhed og sundhed. 
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3. Undtagede aftaler og bestemmelser 
Følgende bestemmelser i standardoverenskomsten gælder ikke for PFA 
Bank: 

• Regler for it-medarbejdere 
• Regler om overflytning mellem overenskomsterne. 

 




