Hej
Här kommer information om hur du gör för att påbörja uttag av din förmånsbestämda
tjänstepension. Din arbetsgivare har valt att det är vi på KPA Pension som administrerar
denna pension.
Din tjänstepension består av flera delar. Först är det den avgiftsbestämda ålderspensionen som du själv kan välja var och hur den placeras. Sedan är det den förmånsbestämda
tjänstepensionen och den kan bestå av olika förmåner till exempel förmånsbestämd
ålderspension eller intjänad pensionsrätt 1997-12-31. Du kan tidigast börja ta ut dessa
pensionsförmåner när du fyller 61 år. Om du inte vet vilka pensioner du har hos oss kan
du logga in på Mina sidor på kpa.se eller kontakta Pensionshjälpen så hjälper vi dig.
Senast tre månader innan du vill ta ut din förmånsbestämda tjänstepension ska du skicka
in blanketten som kommer med detta brev. Du kan skjuta upp utbetalning av denna
pension tills du fyller 67 år. Om du vill vänta med att ta ut pensionen så ska du spara
denna blankett.
Har du haft flera arbetsgivare kan du ha rätt till ytterligare förmånsbestämda tjänstepensioner hos andra pensionsbolag. För att få en översikt över hela din pension kan du logga
in på minPension.se.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på KPA Pension på telefon 08-665 05 70
eller via Mina sidor under fliken Skicka meddelande.
Med vänliga hälsningar

KPA3242 21-04

KPA Pension

KPA Pension | kpa.se
106 85 Stockholm | 08-665 04 00

Blanketten skickas till:
KPA Pension
106 85 Stockholm
Namn

Personnummer

Arbetsgivare

Kundnummer

Ansökan om uttag av förmånsbestämd tjänstepension
Så här ansöker du:
Helt eller delvis uttag:
För att ta ut hel pension måste din anställning vara avslutad och du kan tidigast ta ut pensionen
månaden efter det att anställningen avslutats.
För att ta ut pensionen partiellt måste du minska din arbetstid minst i motsvarande grad. Som exempel
behöver du gå ner i arbetstid minst 50% om du vill ta ut din pension med 50 %.
Temporärt uttag:
Pensionsförmånerna betalas som regel ut livsvarigt, men om du har rätt till förmånen intjänad pensionsrätt 1997-12-31 kan den tas ut temporärt före 65 år. Din pension betalas ut med ett högre belopp fram till
65 år och från 65 slutar utbetalningarna. Kontakta Pensionshjälpen för mer information.
Uttag
Jag vill ta ut min pension från och med ÅR MÅNAD

Sista anställningsdag ÅR MÅNAD DAG

Helt uttag livsvarigt

Temporärt uttag (uttag till 65 år)

Partiellt uttag, omfattning i %

Din underskrift
Datum

Telefonnummer

Underskrift

Namnförtydligande

E-postadress

Både du och din arbetsgivare ska underteckna ansökan som bekräftar att du minskar din anställning
minst i samma omfattning som pensionsuttag.
Arbetsgivarens underskrift
Datum

Telefonnummer

Underskrift

Namnförtydligande

Ange eventuella perioder med hel tjänstledighet under avgångsåret
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Glöm inte att sända blankett om pensionsavgång till personalkontoret!

KPA Pension | kpa.se
106 85 Stockholm | 08-665 04 00

