Särskild avtalspension
enligt överenskommelse
information till arbetsgivare

ett personalpolitiskt
hjälpmedel
I KAP-KL finns en möjlighet för er som arbetsgivare att betala ut särskild avtalspension till den
anställde. Överenskommelsen kan gälla partiell
eller hel pension. Särskild avtalspension kan till
exempel vara ett hjälpmedel för er vid:
• Övertalighet eller omorganisation på arbetsplatsen
• Överenskommelse med äldre anställda om att
trappa ner arbetstiden eller förtida hel pensionering.
• Kompetens- och generationsväxling.

överenskommelse mellan er
och den anställde
KAP-KL innehåller inte närmare bestämmelser om
hur den särskilda avtalspensionen ska utformas.
Därför bör ni som arbetsgivare göra en överenskommelse med den anställde som bland annat reglerar:
• Pensionens storlek.
• Från vilken tidpunkt pensionen ska betalas ut.
• Samordning med andra ersättningar.
• Vad som ska gälla för övrig ålderspension enligt
KAP-KL.
• Om bortfall av allmän pension ska kompenseras
av arbetsgivaren.

kpa pension hjälper er

särskild avtalspension. Vi rekommenderar er att
redan från början ha en plan för hur pensionen ska
utformas, hur den ska finansieras och att den fungerar att administrera.
Vänd er gärna till oss på KPA Pension innan ni
träffar överenskommelse om särskild avtalspension.
Inom ramen för våra konsulttjänster hjälper vi er
att utforma riktlinjer, skriva överenskommelser
och ger råd i finansieringsfrågor. På så sätt får ni en
lösning som passar både er och era anställda.

fler fördelar att arbeta med
kpa pension
• KPA Pension är det ledande pensionsbolaget
i den kommunala sektorn. Tack vare vår långa
erfarenhet har vi samlat på oss en kompetens som
vi idag är ensamma om i branschen.
• Hos oss får ni samlad hjälp med pensionsadministration, pensions- och tjänstegrupplivförsäkring, kapitalförvaltning, konsulttjänster och
professionell rådgivning i pensionsfrågor.
• Vi lyssnar regelbundet på våra kunders synpunkter och har vid ett flertal tillfällen fått tidningen
Affärsvärldens utmärkelse Årets liv- och försäkringsbolag.

kontakta oss
Om ni vill ha mer information är ni välkomna att
kontakta er kundsansvarige.

besöksadress: östgötagatan 90, postadress: 106 85 stockholm
telefon: 08-665 04 00, fax: 08-665 06 85, kundtjänst: 020-650 500
www.kpa.se
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För er som arbetsgivare är det viktigt att ha en
genomtänkt lösning när ni erbjuder den anställde

