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Löneväxling

KPA Pension är marknadsledande inom kommunala pensioner och försäkringar. Med vår
kompetens och långa erfarenhet kan du alltid känna dig säker på att vi kan hjälpa dig.
I takt med att pensionsfrågorna blir allt mer komplexa och valmöjligheterna allt fler,
ökar också tillfällena för dig som arbetsgivare då du behöver ta ställning i olika pensionsfrågor. Att ta fram en skräddarsydd pensionspolicy med hjälp av någon av KPA Pensions
specialister kan då vara både smart och lönsamt.

en komplex pensionsvärld

kpa pensions konsulttjänster

Pensionsvärlden idag är mer komplex än tidigare
och pensionslösningarna allt fler. Som arbetsgivare
behöver du ta ställning till om nyckelpersoner ska
erbjudas möjlighet till en alternativ pensionslösning eller om anställda ska kunna pensionsspara
genom löneväxling. Du kan också behöva veta hur
pensionsinstrumentet ska användas vid behov av
avveckling av anställda eller ta ställning i finansiella
frågor som till exempel alternativa sätt att trygga
pensionsåtagandet. I dessa fall kan det löna sig att
ta hjälp av en specialist.

På nästa sida presenteras ett urval av de konsulttjänster KPA Pension erbjuder. Behöver du hjälp i
andra pensionsfrågor? Välkommen att kontakta din
kundansvarige.
Läs mer om vad vi kan erbjuda på nästa sida!

pensionshjälpen

Ta fram en egen unik pensionspolicy i samarbete
med KPA Pension!
• Pensionspolicyn utformas i samarbete med
dig som arbetsgivare och anpassas efter era
specifika behov och förutsättningar.
• Policyn kommer att beskriva gällande beslut
i olika pensionsfrågor.

Låt KPA Pension underlätta er administration av
pensioner. Vi kan erbjuda:
• Pensionshjälpen. Vi hjälper till och sköter er
pensionsadministration tillfälligt eller mer
varaktigt.
• Personligt stöd med telefonsupport. Er pensionshandläggare får sin egen namngivna specialist
på KPA Pension att vända sig till vid frågor om
avtal och rapporteringsrutiner.

löneväxling, alternativa
pensionslösningar och andra
personalfrågor
Vi hjälper till att ta fram regelverk, avtal och informationsmaterial för:
• Särskild avtalspension.
• Pension på deltid eller annan möjlighet
till minskad arbetstid för äldre anställda.
• Löneväxling via bruttolöneavstående.
• Alternativa pensionslösningar.
• Individuella chefspensionsavtal.

pensionsskuld – beräkningar
och prognoser
Vilken inverkan har pensionsåtagandet på ekonomin?
Vi kan hjälpa er med:
• Pensionsskuldsberäkningar och prognoser.
• Långtidsprognoser som visar pensionsskuldens
utveckling under en 40-årsperiod.
• IAS-beräkningar.

information, rådgivning
och utbildning
Boka in KPA Pension för informationsträffar eller
individuell rådgivning och låt de anställda lära sig
mer om sin egen pension. Eller låt båda tjänsterna
ingå i Pensionshjälpen. Vi erbjuder:
• Informationsträffar för anställda, blivande
pensionärer eller förtroendevalda.
• Individuell pensionsrådgivning för utvalda
grupper.
• Pensionsutbildningar från KPA Pensions fasta
kursutbud.
• Kundanpassade utbildningar utifrån era behov
och önskemål.

behöver du hjälp i andra
frågor?
Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp i
andra frågor utöver ovanstående punkter. Det kan
till exempel handla om:
• Politikernas pensionsvillkor.
• Finansieringsavtal, till exempel vid bolagisering
och byte av avtalsområde.
• Alternativa sätt att trygga pensionsåtagandet
– fördelar, nackdelar, konsekvensanalyser.
• Övriga specifika behov utifrån er egen
situation.

besöksadress: östgötagatan 90 postadress: 106 85 stockholm
telefon: 08-665 04 00 fax: 08-665 06 85 kundservice: 020-650 500
www.kpa.se

9123 / 974 07.08

pensionspolicy

