Ta hjälp av KPA Pension
Pensionspartnern för dig som är facklig representant
Föreläsningar

Redaktionellt
material

Hjälp med
hemsidan

Utbildning

Pensionen är en viktig del av den ekonomiska tryggheten när yrkeslivet är
slut. Många anställda är dåligt insatta i sin pension och sitt försäkringsskydd. Som facklig representant spelar du en viktig roll för att hjälpa medlemmarna i pensionsfrågor. KPA Pension ger dig verktygen för att kunna ge
en hög service i pensionsfrågor.

utvald pensionsaktör

komplexa pensionsfrågor

KPA Pension har fått förtroendet av fackförbunden och arbetsgivarna att utgöra trygghetsvalet.
Det betyder att vi förvaltar tjänstepensionen för de
anställda i kommuner och landsting som inte aktivt väljer ett annat pensionsbolag. Idag förvaltar vi
tjänstepensionen för nära en miljon anställda.

En viktig tjänst är våra informations- och utbildningspaket som förklarar pensionssystemet för den
anställde. Tillsammans med KPA Pensions organisationsansvariga får du goda förutsättningar att ge
en bra service i komplexa pensionsfrågor. Vi kan
också hjälpa till med att lämna färdigpaketerad
pensionsinformation till er hemsida.
Läs mer på nästa sida om vad vi kan erbjuda
fackligt förtroendevalda!

er hemsida

KPA Pension har verktygen för att ge era medlemmar en god service.

Vill du att medlemmarna lätt ska kunna finna
information som rör pensionen? Vi har skapat ett
färdigt paket med pensionsinformation och praktiska verktyg som du enkelt kan lägga upp på er
hemsida.

basinformation
På plats hos er erbjuder KPA Pension informationsträffar och anpassade utbildningar för fackliga
representanter, vi går till exempel igenom:
• allmän pension
• kollektivavtalad tjänstepension
• privat pension
• att tänka på

fördjupad information
Vi föreläser mer detaljerat om tjänstepensionens
olika delar. Träffen sker hos er och tar lite mer tid
i anspråk.

kontakta oss
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som facklig
representant och ditt förbund på www.kpa.se/fackforbund.
Du är också välkommen att kontakta någon av våra
organisationsansvariga:
Rabi Can
Telefon: 08-665 05 84
E-post: rabi.can@kpa.se

skräddarsydd information
Olika fackförbund har olika behov av pensionsinformation. Vi kan skräddarsy innehållet efter just
era behov. Det kan bland annat röra sig om förmånsbestämd pension och vad det innebär att växla
lön mot pension.

redaktionellt material
Vi hjälper till att skriva redaktionellt material
och erbjuder färdiga artiklar om pensionen som
ni kan använda i medlemsblad och tidningar.

Magnus Gistrand
Telefon: 08-665 05 04
E-post:magnus.gistrand@kpa.se
KPA Pension är det ledande pensionsbolaget för kommuner och landsting. Vi är ett snabbt växande företag som
förvaltar cirka 85 miljarder kronor åt drygt en miljon
kunder. Vårt mål är att få kundernas pengar att växa
samtidigt som vi tar ett aktivt ansvar för människor och
miljö. Vi placerar alla pensionspengar etiskt och driver ett
omfattande miljöarbete sedan 10 år tillbaka.
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