Information om din tjänstepension
Malå Kommun har valt Skandia som sin pensionsadministratör. Skandia sköter därför
stora delar av pensionshanteringen. Det är din arbetsgivare som beslutar om
pensionen men det är Skandia som hjälper dig, beräknar och betalar ut din
tjänstepension.
Du måste själv ansöka om din tjänstepension. Kontakta Skandias Pensionssupport på
telefonnummer 0771-241 241 så hjälper vi dig.
Din pension består av flera olika delar och kommer därför utbetalas från flera håll.
Det kan därför vara bra att planera i god tid innan det är dags. Din Pension består av
allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat sparande.
Dags för utbetalning
Din tjänstepension utbetalas den 18:e varje
månad. Om den 18:e infaller på en helgdag så
utbetalas pensionen vardagen innan.
Du får ett besked inför din första utbetalning,
därefter får du ett nytt insättningsbesked i
början av varje år eller om storleken på din
pension ändras.
.

Skandia samarbetar med Swedbank. Om du inte redan har ett konto i Swedbank ber vi
dig meddela dem på vilket konto du vill ha in din pension. Du kan redan nu enkelt
meddela Swedbank ditt kontonummer på deras webb
www.swedbank.se/kontoregister alternativt kontakta ett bankkontor. Om Swedbank
inte har fått uppgift om bank och kontonummer kommer utbetalning ske på avi.
Skandia drar trettio procent i skatt på din tjänstepension. Om vi är huvudarbetsgivare
eller om du vill att vi ska dra annan skatt, kontakta Skandias Pensionssupport på
telefonnummer 0771-241 241

Läs mer om pensionen på nästa sida

Din Pension består av allmän pension, tjänstepension och eventuellt
privat sparande.
Allmän pension
Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension som består av inkomstpension,
premiepension och tilläggspension. Ansök om din pension tre månader innan du vill ha
din första utbetalning. Har du arbetat utomlands kan det vara bra att ansöka sex
månader innan. Du kan tidigast ta ut pensionen från 62 år. Du bestämmer själv om du vill
ta ut hela din pension eller delar av den. Välj mellan helt månadsbelopp, tre fjärdedelar,
eller ett halvt, en fjärdedels månadsbelopp. Du ansöker enklast på
www.pensionsmyndigheten.se med hjälp av E-legitimation. Du kan också ringa till deras
kundservice på telefonnummer 0771- 776 776.
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Tjänstepension
Om du har jobbat hos flera olika arbetsgivare så kan du få din tjänstepension
utbetald från flera håll. Du väljer själv när du vill gå i pension, men om du jobbar kvar
blir din pension högre. En del av din tjänstepension heter avgiftsbestämd pension,
den har du själv valt placering av. Du kan själv välja utbetalningstid, antingen
utbetalning under resten av livet, eller under en begränsad tid, som minst under fem
år. Den avgiftsbestämda pensionen kan du tidigast ta ut vid 55 år. Kontakta det bolag
du har valt, så hjälper de dig med ansökan av den avgiftsbestämda pensionen. Om du
är osäker vilket bolag du har valt eller känner dig osäker på hur du ska ta ut din
pension så kan Valcentralen hjälpa dig. Läs mer på www.valcentralen.se. Du kan
också ringa till deras kundservice på telefonnummer 0771-44 44 00

Förmånsbestämd pension
Förmånsbestämd pension är en pension till dig som haft hög lön, den förmånsbestämda
pensionen kan du inte påverka själv. Den räknas ut efter hur mycket du har tjänat samt
hur länge du har arbetat. Du kan inte välja utbetalningstid på den förmånsbestämda
pensionen utan den betalas alltid ut hela livet.
Intjänad pension fram till 971231
Om du var anställd hos en kommunal eller landstings arbetsgivare 971231 och då var över
28 år så kan Du ha rätt till en intjänad pensionsrätt. Du väljer själv hur du vill ta ut din
intjänade pensionsrätt. Hela eller i vissa fall en del av pensionen kan tas ut som en temporär
pension fram till 65 år. Kontakta Skandias Pensionssupport om du har frågor om din
intjänade pensionsrätt eller den förmånsbestämda pensionen.
Om du har frågor om din tjänstepension är du alltid välkommen att kontakta Skandias
Pensionssupport på 0771-241 241 eller pensionssupport@skandia.se

