Marknadens bästa internettjänst
KPA Direkt
KPA Pension är bolaget som tar ett
aktivt samhällsansvar. Vi är det enda
pensionsbolaget som enbart gör etiska
placeringar. Som kund hos KPA Pension bidrar du därför till en hållbar
framtid för människa och miljö.

För snart tio år sedan började vi erbjuda våra arbetsgivarkunder onlinetjänster under namnet KPA Direkt. Sedan dess har mycket hänt. Hemligheten bakom succén är att vi steg för
steg har byggt den internettjänst som våra kunder efterfrågat! Idag har KPA Direkt 2 700
användare. Det är därför vi vågar påstå att vi har marknadens bästa internettjänst.

simulera fram pensionsskulden

hur mycket pengar ska avsättas?

Inför boksluten gör vi beräkningar av era pensionsåtaganden. Vi gör också prognoser upp till fem år
av pensionsskulden. Resultatet presenteras i KPA
Direkt.
Den verkliga finessen med KPA Direkt är att det
går att göra egna simuleringar. Ni kan till exempel
ta hänsyn till löneutveckling, antalet nyanställda
och avgångar, särskild avtalspension, inflation och
statslåneränta.

KPA Direkt beräknar och redovisar era löneuppgifter och pensionsuppgifter som är registrerade hos
KPA Pension. På så sätt får ni information om den
avgiftsbestämda ålderspensionen i januari för föregående års avsättning.

titta på premieprognosen
Intill pensionsskuldsberäkningen finns även premieprognosen för era försäkrade pensioner.

banksystemet rbs
I banksystemet RBS visas ert kontoutdrag för kontoförda pensioner ända ner på individnivå. Varje
månad kan ni se hur mycket ni ska betala in för att
täcka era pensionskostnader.
Inför deklarationen redovisas alla era kontoförda
pensionskostnader, periodiskt eller på årlig basis.

Med andra ord: KPA Direkt gör det lättare för er att överblicka pensionskostnaderna i framtiden. Kan
ni få bättre hjälp i redovisningsarbetet?

har det hänt något i
branschen?

Som arbetsgivare betalar ni löneskatt på en del av
de anställdas pensionskostnad. I KPA Direkt ligger
underlaget för den särskilda löneskatten färdigräknat!

I KPA Direkt finns också de senaste nyheterna inom
pension och försäkring. Under ”branschnytt” kan
pensionshandläggaren läsa om avtalsnyheter, få
inbjudan till KPA Pensions utbildningar eller få
information om nya rutiner.

spar tid och pengar genom att
rapportera online
KPA Direkt är ett effektivt arbetsverktyg där ni
kan sköta er rapportering på ett säkert sätt. Alla era
uppgifter är samlade direkt under ert kundnummer. Ni kan till exempel:
• Rapportera eller ändra uppgifter.
• Göra förhandsberäkningar av de anställdas
pensioner.
• Göra simuleringar av den avgiftsbestämda
pensionen med olika avkastning.
• Godkänna pensionsberäkningar.
Med hjälp av KPA Direkt kan ni ge svar till era
anställda snabbt och effektivt. Ni sparar tid, pengar
och inte minst papper, genom att använda våra
onlinetjänster

fler fördelar med att samarbeta
med kpa pension
•
•

•

Vår historia sträcker sig ända tillbaka till 1922.
Vår erfarenhet är en trygghet för våra kunder.
Hos oss finns allt samlat under samma tak;
pensionsadministration, försäkring, tjänstegrupplivförsäkring, kapitalförvaltning och
professionell rådgivning.
Vi arbetar innovativt och lyssnar regelbundet
på våra kunders synpunkter. Det ger er den
mest kompetenta hjälpen och de bästa verktygen för att hantera era pensionsfrågor.

gör det enkelt för er och låt kpa direkt sköta jobbet!
Vill du veta mer om hur KPA Direkt kan hjälpa dig i ditt arbete, ta kontakt med din kundansvarige
på KPA Pension för en personlig presentation.
KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom den kommunala sektorn. Sedan starten 1922 har vi erbjudit våra
kunder konkurrenskraftiga pensions- och försäkringslösningar. KPA Pension är också pensionsbolaget som tänker steget
längre. Vi vill ge våra kunder en trygg pension i en hållbar framtid, och tar därför ett aktivt samhällsansvar. KPA
Pension har idag hand om pensionen för cirka en miljon anställda i kommun, landsting, region och kommunala företag.
Vi ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Sveriges Kommuner och Landsting.

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

