Kompletterande
änkepension
Enligt KAP-KL

Pensionsavtalet KAP-KL gäller för arbetstagare som
är födda före 1986 och anställda i kommun, landsting,
region eller hos vissa kommunala företag. Genom KAPKL har arbetstagaren rätt till avtalsreglerad tjänstepension från sin arbetsgivare. Tjänstepensionen är ett
komplement till den allmänna pensionen från staten.

Pension till efterlevande –
Kompletterande änkepension
Den kompletterande änkepensionen ger pension för
lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp; delar som inte
täcks av den allmänna pensionen.
Endast maka kan få kompletterande änkepension.
Följande villkor måste vara uppfyllda:
• Den avlidnes inkomst överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.
• Den avlidne har haft kommunal pensionsrätt
sedan 1989-12-31.
• Makan har rätt till tilläggspension till änkepension enligt den allmänna pensionen.

Lönen bestämmer storleken på
pensionen
Till grund för kompletterande änkepension ligger
den avlidnes genomsnittliga lön under en sjuårsperiod
före dödsfallet. Om den avlidne uppbar sjuk- eller
aktivitetsersättning vid dödsfallet räknas efterlevan-

Så stor blir din kompletterande
änkepension
Årsbelopp för kompletterande änkepension är i de
flesta fall 24 procent av den genomsnittliga lönen.
Lönedelar räknade i antal
inkomstbasbelopp

Ersätts med

7,5 - 20

24 %

20 - 30

12 %

För hel pension krävs att den avlidne har haft en
pensionsgrundande anställningstid på minst 30 år.
Om makan är född 1945 eller senare, räknas dock tid
längst till 1989-12-31.

Värdesäkring
Din kompletterande änkepension räknas varje år om
med hänsyn till prisbasbeloppet.

Hur länge utbetalas den kompletterande änkepensionen?
Kompletterande änkepension betalas bara ut om du
samtidigt får tilläggspension till änkepension från den
allmänna pensionen utbetald. Om tilläggspensionen
inte betalas ut på grund av att den samordnas med omställningspensionen eller egen tilläggspension, betalas

depension på inkomståren innan han fick rätt till den

inte heller den kompletterande änkepensionen ut.

förmånen.

• Är du född 1945 eller senare, kan du längst få kompletterande änkepension tills du fyller 65 år.
• Pensionen upphör om du gifter om dig.
Anmäl giftermål till KPA Pension. Om du tar emot
ett pensionsbelopp som du inte har rätt till, kan du bli
tvungen att betala tillbaka det.

Din födelsedag

Pension betalas ut

Dag 1–15

den 18 i månaden

Dag 16–31

den 19 i månaden

Har du frågor om pensionen?
Arbetsgivaren svarar på frågor om anställningen.
Pensionsmyndigheten kontaktar du om du har frågor om allmän pension. KPA Pensions kundservice
svarar på frågor om utbetalning. Telefonnumret är
020-650 500. Samtalet är kostnadsfritt.

KPA Pension
106 85 Stockholm
Kundservice: 020-650 500
kpa.se

KPA 9121 18-05

När betalas pensionen ut?

