Till dig som snart
går i pension
När du slutar arbeta för att gå i pension kommer du att få pengar från flera håll. Du får
allmän pension, tjänstepension och privat pension - om du har ett sådant sparande.

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.
Allmän pension
• tjänas in så länge du arbetar
• 	får du på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
(511 500 kronor per år)
• kan tas ut tidigast från 62 år
• kan tas ut helt eller delvis
• betalas ut så länge du lever
• kan tas ut samtidigt som du arbetar
• 	måste du själv ansöka om hos Pensionsmyndigheten
för att starta utbetalningen.

Tjänstepension

Arbetar du hos en arbetsgivare med kollektivavtal, sätts
det in pengar till din tjänstepension. En gång om året får
du också en prognos över hur stor din tjänstepension
förväntas bli. ITP redovisas i det röda kuvertet från
Collectum. Har du Avtalspension SAF-LO kommer prognosen från Fora. Beroende på var du arbetat tidigare kan
du också ha pension hos en annan försäkringsgivare.
Tjänstepension
• din pensionsålder är normalt 65 år
• 	kan tidigast tas ut från 55 år. Du måste då själv anmäla
detta till det bolag där du har din tjänstepension
• 	betalas ut varje månad så länge du lever (du kan välja en
annan uttagstid)
• 	behöver du inte ansöka om att få utbetald om du går vid
65 år. Du får ett brev med information cirka tre månader
innan du fyller 65 år.

Privat pension

Kanske har du även själv sparat till en privat pension
genom en bank eller ett försäkringsbolag.
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När du vill veta mer och räkna ut hur stor din pension blir
www.minpension.se

Överblick över din totala pension.

www.pensionsmyndigheten.se
0771-776 776

Din allmänna pension.

www.alecta.se
020-78 22 80

Tjänstepensionen ITP, ITPK.

www.collectum.se
020-40 85 00
www.fora.se
08-787 40 10

Avtalspension SAF-LO.
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