När du går i pension kommer du att få pengar från flera håll. Du får
allmän pension, tjänstepension och privat pension – om du har ett
sådant sparande. Det här bladet hjälper dig att få koll på de tre pensionsdelarna och ger ett par tips att tänka på innan du börjar ta ut din
pension.
Allmän pension
Du har rätt till allmän pension enligt lag. Hur mycket
du förväntas få, redovisas en gång om året i det orange
kuvertet från Pensionsmyndigheten. För att starta
utbetalningen måste du själv göra en ansökan hos
Pensionsmyndigheten.

Tjänstepension ITP
Varje månad betalar vi som din arbetsgivare in pengar
till din kollektivavtalade tjänstepension. Den består av
två delar – ITP 2 och ITPK.

ITP 2
• Du är garanterad en viss procent av din slutlön i
pension om du jobbar kvar till pensionsåldern.
• Betalas in så länge du arbetar men längst tills du blir
65 år.
• Du kan välja att ta ut hela eller delar av din ITP 2.

• Betalas ut varje månad så länge du lever (du kan välja
en annan uttagstid, som kortast fem år).
• Du behöver inte ansöka om att få ITP 2 utbetald.
Du får ett brev från Alecta med information cirka
3-6 månader innan du fyller 65 år.

ITPK
• En viss procent av din lön betalas in till din ITPK.
Pensionens storlek påverkas av avkastning, avgifter
och hur mycket som har betalats in.
• Du har själv kunnat välja placering för din ITPK.
• Du kan ha (eller ha haft) flera ITPK pensioner.
• Betalas ut under den tid du själv väljer, men som
kortast i två år.
• När du blir 65 år får du automatiskt information från
det försäkringsbolag där du har din ITPK.
Du kan även ta ut delar av pensionen samtidigt som du
arbetar. Möjligheten att ta ut pensionen tidigare eller
senare än 65 år finns också.
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Till dig som har ITP 2
och snart går i pension

Till dig som har ITP 2
och snart går i pension
Planera din pension

Tjänstepension från tidigare arbetsgivare

Att bli pensionär är en stor förändring i livet. Planera hur
du vill ha det genom att:

Du kan ha tjänstepension från tidigare arbetsgivare som
inte haft ITP 2. Det ser du i så fall på minpension.se.

• Skaffa en överblick över hela din pension. Logga in på
minpension.se och gör en prognos över hur mycket
du förväntas få i pension varje månad.

Privat pension

• Hur ser dina inkomster och utgifter ut? Gör en budget
och se hur långt pensionen räcker. Konsumentverkets
Konsumentverket.se har ett enkelt budgetverktyg du
kan använda.
• Logga in på Mina sidor på alecta.se. Här ser du hur
stor din tjänstepension från Alecta blir utifrån de val
du vill göra när du tar ut din pension.

Detta påverkar storleken på din pension
Även om många väljer att gå i pension vid 65 års ålder
behöver inte du göra det. Kanske vill du gå tidigare? Eller
senare? Du bestämmer själv. Men hur du än gör, tänk på
att både tidpunkten då du går i pension och uttagstiden
påverkar storleken på pensionen.
• Tar du ut din pension med hela livet som utbetalningstid får du ungefär samma belopp så länge du
lever.
• Tar du ut din pension under en begränsad tid får du
ett högre belopp under den utbetalningstid du väljer.
Var då förberedd på att din totala inkomst kommer att
minska när den tiden går ut.
• Vill du gå i pension tidigare än vid 65 år? Tar du ut din
pension med hela livet som utbetalningstid betyder
så klart en tidig pensionering att pensionen ska räcka
en längre tid. Därför blir pensionen lite lägre varje
månad.

Kanske har du även sparat till en privat pension genom
en bank eller ett försäkringsbolag? Då behöver du själv
kontakta bolaget där pensionen finns när du vill ta ut
den.

När du vill veta mer och räkna ut hur stor din pension blir
www.minpension.se
0771-89 89 89

Överblick över din totala pension.

www.pensionsmyndigheten.se
0771-77 67 76

Din allmänna pension.

www.alecta.se
020-78 22 80

Tjänstepension i Alecta.

www.collectum.se
020-40 85 00

Uppgifter om de val du har gjort
för din tjänstepension ITP .

www.konsumentverket.se
0771–42 33 00

Gör en kalkyl på din privatekonomi.

www.skatteverket.se
0771-56 75 67

Räkna ut din skatt.

Om du vill gå i pension före 65 års ålder
Ett tips för dig som funderar på att gå i pension före 65
år, är att vänta till månaden efter du har fyllt 62 år. Då
kan du nämligen omfattas av så kallad slutbetalning i
ITP 2. Det betyder att du då får lika mycket inbetalt till
din pension som om du skulle ha arbetat fram till 65 år.
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