Tjänstepension från din statliga anställning
– för dig som är född före 1988

Tjänstepensionen är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Har du arbetat statligt
under ditt arbetsliv får du tjänstepension från din statliga anställning.
I din anställning omfattas du eller har omfattats av ett tjänstepensionsavtal som förhandlats
fram av de fackliga organisationerna på det statliga området och Arbetsgivarverket.
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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 39 064 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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Som statligt anställd är du också försäkrad
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Som statligt anställd omfattas du också av en tjänstegrupplivförsäkring och en personskadeförsäkring. Du kan även få sjukpension om du blir långvarigt sjuk, och pengar till din
familj om du dör.
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Vill du veta mer?

Läs mer om hur du ansöker om tjänstepension från din statliga anställning på spv.se:
Privatperson // Dags för pension
SPV och Kåpan Pensioner har en gemensam kundservice. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 020-51 50 40 eller via e-post kundservice@spv.se.
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På Dina pensionssidor kan du logga in med e-legitimation och göra en prognos över hela din
pension genom ett samarbete med Min Pension. Välkommen till spv.se!
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