Särskild
ålderspension
Fakta om kommunal
tjänstepension

Om du har sjukersättning

Pensionsavtalet PFA gäller dig som är anställd i kom-

ålderspensionen. (Se tabell på baksidan.)

Har du sjukersättning ändras nivån på den särskilda

mun eller landsting. PFA ger dig rätt till en avtalsreglerad tjänstepension från din arbetsgivare. Tjänste-

Förvärvsinkomster

pensionen är ett komplement till den lagstadgade

Den särskilda ålderspensionen minskas i de flesta fall

allmänna pensionen från staten.

med eventuella förvärvsinkomster. Om du inte kom-

I PFA ingår:

mer att ha någon förvärvsinkomst ska du intyga detta.

• Särskild ålderspension före 65 år
• Avgiftsbestämd ålderspension

Hur länge utbetalas särskild ålderspension?

• Intjänad pensionsrätt 1997-12-31

Särskild ålderspension utbetalas längst till 65 år,

• Kompletterande ålderspension

eller den tidigare tidpunkt du börjar ta ut din övriga
tjänstepension.

• Efterlevandepension

Lönen bestämmer storleken på den
särskilda ålderspensionen

Värdesäkring
Din särskilda ålderspension räknas varje år om med
hänsyn till prisbasbeloppet.

Det är din genomsnittliga lön under en sjuårsperiod
före pensioneringen eller före den tidpunkt då du får

Har du frågor om pensionen?

rätt till sjukersättning, som ligger till grund för pensio-

Om du tycker någon uppgift är fel kontaktar du din

nen. (Avgångsåret och året dessförinnan räknas inte
med.) Pensionen räknas sedan på de fem ’’bästa’’ åren.

arbetsgivare som anges på framsidan av pensionsbrevet. KPA Pensions kundservice, svarar på frågor om
utbetalning. Telefonnumret är 020-650 500 (samtalet

Så stor blir pensionen

är kostnadsfritt). Pensionsmyndigheten kontaktar

Årsbeloppet är i de flesta fall 73,5 procent av den

du om du har frågor om din allmänna pension. Det

genomsnittliga lönen. (Se tabell nedan.)

försäkringsbolag du har valt svarar på frågor om din
avgiftsbestämda ålderspension.

Lönedelar räknade i antal
basbelopp

Ersätts med

0 - 7,5

73,50 %

7,5 - 20

62,50 %

20 - 30

31,25 %

KPA 9297 18-05

Om du har sjukersättning ändras nivån enligt följande
tabell, beroende på i vilken grad du uppbär
sjukersättning.
Lönedelar räknade i
antal basbelopp

Grad av sjukersättning ersätts med
1/4

2/3

3/4

Hel

0 - 7,5

57,62 %

41,75 %

31,17 %

25,87 %

10,00 %

7,5 - 20

62,50 %

62,50 %

62,50 %

62,50 %

62,50 %

20 - 30

31,25 %

31,25 %

31,25 %

31,25 %

31,25 %
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