När du börjar arbeta statligt
– för dig som är född före 1988
Det är din arbetsgivare som betalar in pengar till din tjänstepension. När du är statligt
anställd tillhör du tjänstepensionsavtalet PA 16. Tjänstepensionen består av tre olika
delar. Du som är född före 1988 kan ha rätt till två eller tre delar. När du börjar arbeta
statligt skickar vi information till dig.

Tjänstepensionen från statlig anställning består av tre delar
Storleken på den valbara delen och på Kåpan Tjänste beror på din lön och vilken avkastning
det blir på din pension. Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din
lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född.
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Varje månad betalar arbetsgivaren in
pengar som motsvarar 2,5 procent
av din lön till den valbara delen. Om
du vill kan du välja vem som ska förvalta pengarna och i vilken sparform.
Väljer du inte placeras pengarna i
en traditionell försäkring hos Kåpan
Pensioner. Din försäkringsgivare betalar normalt ut din valbara del från
65 år och livet ut.

Varje månad betalar arbetsgivaren
in pengar som motsvarar 2 procent
av din lön till den här delen. Pengarna placeras i Kåpan Tjänste som
är en traditionell försäkring med garanterad ränta hos Kåpan Pensioner.
Vi betalar normalt ut Kåpan Tjänste
till dig från 65 år och i fem år om
du inte väljer annat.

Du som är född före 1973 kan ha
rätt till förmånsbestämd ålderspension. Är du född efter 1973 och
har en lön över 39 063 kronor i
månaden kan du också ha rätt till
förmånsbestämd ålderspension.
Den delen påverkas av din lön,
hur många år du varit anställd och
vilket år du är född. Vi betalar ut
den förmånsbestämda ålderspensionen när du eller din arbetsgivare
skickar in en ansökan.
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Du får informationsbrev för den
valbara delen och försäkringsbrev
för de andra delarna
När du börjar arbeta statligt får du ett
brev med information om det val du kan
göra för ena delen av din tjänstepension.
Du får också försäkringsbrev från Kåpan
Pensioner för Kåpan Tjänste.

Den valbara delen
För en del av tjänstepensionen kan du välja försäkringsgivare. Genom att välja hur pengarna ska
placeras och förvaltas kan du påverka storleken
på din framtida tjänstepension. Du bestämmer
själv sparform, vilken försäkringsgivare som ska
förvalta dina pengar, och om du vill ha återbetalningsskydd eller inte. Om du inte väljer placeras
pengarna i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner. Du tjänar in
till den valbara delen till du fyller 65 år.

Du får information från Kåpan Pensioner
Din arbetsgivare betalar också in pengar till
Kåpan Tjänste. Kåpan Tjänste förvaltas av Kåpan
Pensioner. När du börjar arbeta statligt får du
försäkringshandlingar i form av försäkringsbrev
och försäkringsvillkor från Kåpan Pensioner.

Vi kanske frågar dig om tidigare
anställningar
När du blir anställd hos en statlig arbetsgivare
kan det hända att vi ber dig skicka in uppgifter om tidigare anställningar. Vi kanske också
ber dig godkänna en sammanställning av dina
anställningar som vi har sedan tidigare.
Vi frågar dig om dina tidigare anställningar eftersom de kan påverka storleken på din tjänstepension från din statliga anställning. Det är därför
viktigt att du skickar in uppgifterna till oss.

Som statligt anställd är du försäkrad
Som statligt anställd omfattas du också av en
tjänstegrupplivförsäkring och en personskadeförsäkring. Du kan också få sjukpension om du
blir långvarigt sjuk, och pengar till din familj om
du dör.

Mer information
På spv.se hittar du mer information om de
olika delarna i tjänstepensionen från din statliga
anställning. Där kan du också logga in på Dina
pensionssidor och bland annat se dina pensionsbesked och göra en prognos för hela din pension
i ett samarbete med Minpension.se.

Bestäm om du vill ha
återbetalningsskydd eller inte
Återbetalningsskydd innebär att din familj får
din pension när du dör. Pengarna betalas ut
under fem år eller under så lång tid som du har
kvar på din pensionsutbetalning. Hur mycket
pengar din familj får beror på din försäkrings
aktuella värde.Väljer du återbetalningsskydd på
Kåpan Tjänste och din valbara del blir din egen
pension från de delarna lägre.
Har du en försäkring utan återbetalningsskydd
blir din pension istället något högre eftersom
du får del av arvsvinsten. Arvsvinst är pensionspengar efter avlidna, med försäkringar utan
återbetalningsskydd, som fördelas ut till andra i
kollektivet med samma typ av försäkring.
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