27 augusti 2019

Information om din pension – del 1
I det här informationsbladet berättar vi lite om din pension och vad du bör tänka på från du är
ca 25 år tills du ska gå i pension.

Så tjänar du in till din pension
Varje år som du arbetar och betalar skatt tjänar du till din allmänna pension genom den
pensionsavgift som betalas in. Även när du är föräldraledig, studerar, gör värnplikt, har
arbetslöshetsersättning eller sjuk- eller aktivitetsersättning tjänar du in till din pension.
Läs mer om hur du tjänar in din pension här

Förstå din pension
Pensionen består oftast av tre delar – allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande.
Vissa delar kan du påverka själv.

Pensionens delar
Din pension kan komma från flera olika håll. Den allmänna pensionen ansvarar
Pensionsmyndigheten för och dig som jobbar på Scania får du även en tjänstepension från
arbetsgivaren. Utöver det kan du också ha ett eget sparande till pension. Den allmänna pensionen
betalas ut så länge du lever.
Tänk på att utbetalningen av tjänstepensionen och det egna sparandet kan ske under en begränsad
period.

Pyramiden symboliserar de olika delarna i pensionssystemet som
består av allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande
till pension. Hur stora de olika delarna är i din framtida pension eller
om alla delar finns med är individuellt. Eget sparande är till exempel
ett frivilligt komplement till den övriga pensionen som du själv
avgör om du behöver.

Din allmänna pension kommer från staten
Den allmänna pension som kommer från staten administreras av
Pensionsmyndigheten. Den består av inkomstpension och premiepension som båda är inkomstgrundade. Det finns även andra delar
inom den allmänna

pensionen, beroende på när du är född eller om du har haft en låg inkomst eller inte har haft någon
inkomst alls. Här kan du läsa mer om den allmänna pensionen
Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Du väljer själv om du
vill placera pengarna genom fondval eller om du låter pengarna ligga kvar i det statliga förvalet AP7
SÅFA. Här kan du läsa mer om premiepensionen

Tjänstepensionen får du från jobbet
Som Scaniaanställd får du också tjänstepension. Har du haft flera olika arbetsgivare med kollektivavtal kan du också få tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag som dina andra arbetsgivare har
haft avtal med. Varje år sätter Scania av pengar till din tjänstepension upp till du är 65 år. Hur mycket
beror på din lön. Beroende på din ålder tillhör du normalt sett antingen avtalet ITP1 eller ITP2. I båda
avtalen finns det valbara delar. Gör du inget val placeras dina tjänstepensionspengar hos Alecta i en
traditionell försäkring med garanti och utan återbetalningsskydd.
Här kan du läsa mer om din tjänstepension

Eget sparande till pension
Du kan också spara privat till din pension i bank eller via försäkringsbolag om du vill. Det är ett
frivilligt sparande. Här kan du läsa mer om eget sparande till din pension

Vad är ITP pension?
ITP1 - har du som är född 1979 eller senare
Du börjar tjäna in till din tjänstepension när du fyller 25 år och du fortsätter tjäna in den till dess du
är 65 år. Hur stor premie, pensionspengar, som din arbetsgivare betalar in till tjänstepensionen beror
på hur hög lönen är. Arbetsgivaren sätter in motsvarande 4,5 procent av din lön varje år upp till 7,5
inkomstbasbelopp vilket är 40 250 kronor per månad (2019). Har du en lön över detta belopp
betalar arbetsgivaren in 30 procent på lönedelar däröver.
ITP 2 – har du som är född 1978 eller tidigare
ITP 2 består av två delar, en förmånsbestämd och en premiebestämd pension.
Förmånsbestämd pension
Förmånsbestämd pension innebär att du är garanterad pension motsvarande en
viss procent av din slutlön. Pensionens storlek beror på din lön och
tjänstetid. Om du har arbetat i 360 månader (30 år) blir pensionens
storlek enligt tabellen nedan. Tjänstetid räknas från 28 års ålder.
För varje månad som saknas minskas pensionen med 1/360-del.
Du kan inte själv välja eller påverka hur dina pengar placeras för denna
del av tjänstepensionen - dina pengar förvaltas av Alecta.
Den förmånsbestämda pensionen betalas ut så länge du lever.
Årslön Pension i procent av lönedel Upp till 483 000 kr 10 %,
483 000 - 1 288 000 kr 65 % och 1 288 000 - 1 932 000 kr 32,5%
Premiebestämd pension - ITPK
Premiebestämd tjänstepension (ITPK) innebär att arbetsgivaren betalar
in motsvarande 2 procent av din lön från och med 28 års ålder.
Hur stor din pension blir bestäms av: Hur mycket din arbetsgivare
betalar in. Hur avkastningen blir och hur stora avgifter som tas ut.

