DIN
AVTALSPENSION
OCH ALLT ANNAT DU BEHÖVER VETA OM DINA PENSIONER

Det är viktigt att du gör ett aktivt val när det gäller avtalspensionen.
Den förstärker den allmänna pensionen och kan ge dig förbättrade
ekonomiska möjligheter när du går i pension.
PRIVAT
SPARANDE

AVTALSPENSION

ALLMÄN PENSION

Allmän pension

Den baseras på din lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till en viss nivå. Deltidsarbete ger lägre pension eftersom det
ger en lägre pensionsgrundande inkomst. Arbetslöshetsersättning, sjukpenning, sjukersättning och föräldrapenning är också
pensionsgrundande inkomst. Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension.
Allmän pension tjänar du in genom att betala skatt på dina inkomster. Så snart du börjat tjäna in till din allmänna pension
får du varje år ett orange kuvert som innehåller ett årsbesked över din allmänna pension från Pensionsmyndigheten. Du får
också en prognos över vad du kan få per månad i pension. Den allmänna pensionen innehåller inkomstpension och premiepension. Kom ihåg att avtalspensionen från din arbetsgivare och eventuellt privat pensionsparande inte visas här.
Den allmänna pensionen består av tre delar:
• Inkomstpension
Den största delen av den allmänna pensionen är inkomstpensionen. 16 procent av dina skattepliktiga ersättningar sätts
automatiskt av till denna del av pensionen varje år. Varje år som du arbetar och betalar skatt får du pensionsrätt, som är din
intjänade pension. Pensionsrätterna är grunden för att beräkna pensionen.
Även när du får till exempel sjuk- och aktivitetsersättning och a-kasseersättning tjänar du också in till allmänna pensionen.
Inkomstpensionen beräknas med ett delningstal som huvudsakligen grundar sig på återstående livslängd
• Premiepension
Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Denna del av din pension kan du själv påverka.
Varje år sätter din arbetsgivare 2,5 procent av din pensionsgrundade inkomst upp till 7,5 prisbasbelopp av till premiepensionen. Har du aldrig gjort något val förvaltas dina pengar av Sjunde AP-fonden som är statens förvaltningsalternativ.
• Garantipension
Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som alla kan få oavsett om man har en väldigt låg inkomst
eller ingen alls under livet. Den baseras på ditt civilstånd, hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige.

Avtalspension

Arbetsgivare som har kollektivavtal med Svenska Målareförbundet ska varje månad spara en bestämd summa, som för
närvarande uppgår till 4,5 procent av din inkomst, till din avtalspension. Du kan själv bestämma om premierna ska placeras i
traditionell försäkring eller i fondförsäkring samt välja vilken förvaltare du vill ha.
Avstår du från att välja placeras dina premier automatiskt i AMF traditionell pensionsförsäkring. Om din arbetsgivare inte
har kollektivavtal kan den istället ha en annan avtalspensionslösning för dig, eller i värsta fall ingen alls.
Fråga din arbetsgivare om du är osäker.
• Du börjar tjäna in till din avtalspension från och med att du fyller 25 år.
• Är du anställd på en arbetsplats med kollektivavtal är avtalspensionen 4,5% av vad du tjänar på ett år upp till 7,5 prisbasbelopp (461.250 kr brutto, 2017*) och 30 % på överskjutande belopp över 7,5 prisbasbelopp. Det är viktigt att du själv kollar
att arbetsgivaren satt in 4,5 % av årslönen. Det kan du se i Forabeskedet som du får i maj-juni varje år.
• Kvinnor som får graviditetsersättning och inte kan arbeta ända fram till förlossningen får också avtalspensionspremien
inbetald. Detsamma gäller om du är sjuk eller föräldraledig.
• Målareförbundet har utöver detta i Måleriavtalet förhandlat fram ytterligare en avsättning av totalt 1% fram till 2020.
0,5% av den procenten gällde från tidigare period och framåt, inför nuvarande avtalsperiod år 2017-2020 ska ytterligare 0,5%
adderas enligt nedan. Detta gäller endast i Måleriavtalet.

1 maj 2017, 0,2%,
1 maj 2018, 0.3%
1 maj 2019, 0,5%

*) detta är baserat på inkomstbasbeloppet 61.500 kr för 2017.

Totalt sätts följande procentsats av i avtalspension för medlemmar under måleriavtalet i Svenska Målareförbundet.

1 maj 2017, 5,2%,
1 maj 2018, 5.3%
1 maj 2019, 5.5%
Avsättningen på 4,5% som är enligt kollektivavtalet gäller endast för personer över 25 år. Ovanstående procentsatser som är
separat förhandlade under måleriavtalet gäller dock även för medlemmar som är under 25 år, från och med den dagen man
börjar arbeta. Utöver detta har medlemmar under 25 år som är anslutna under måleriavtalet möjlighet att omvandla 1 av de 5
förhandlade arbetsförkortningsdagarna till inbetalning av pensionspremien per år.
							
För belopp över 7,5 prisbasbelopp (461.250 kr brutto, 2017*) gäller även här det målaravtal Svenska Målareförbundet förhandlat
fram på ytterligare en avsättning av totalt 1% fram till 2020. 0.5% av den procentsatsen gäller från tidigare period och framåt.
inför nuvarande avtalsperiod år (2017-2020) ska ytterligare 0.5% adderas enligt nedan. Detta gäller endast i Måleriavtalet.
Följande betalas in som premie:

1 maj 2017, 30,7%
1 maj 2018, 30,8%
1 maj 2019, 31%
• Vill du göra förändringar i ditt sparande är du fri att göra det när du vill. Du kan flytta hela eller delar av ditt sparande mellan
de fonder som ditt försäkringsbolag har. Du kan också flytta den pension du redan har tjänat in till ett annat försäkringsbolag. Kontakta ditt lokala kontor för mer information..

Premiebefrielseförsäkring

Blir du sjukskriven eller föräldraledig en längre tid så görs inga inbetalningar till avtalspensionen under denna period. Har du
avtalspensionen från SAF och LO så ingår denna försäkring upp till det förhandlade 4.5% samt de 30% över 7,5 inkomstbasbelopp (461.250 kr brutto, 2017*).
Svenska Målareförbundet har från och med 1 januari 2018 köpt till en extra försäkring för sina medlemmar under måleriavtalet. Den säkrar även upp de 0,5% som är förhandlat sedan tidigare samt upp till 0,5% från 2017-2020, totalt 1% år 2020. Detta
gäller vid till exempel sjukskrivning, rehabiliteringspenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, föräldrapenning, från försäkringskassan eller graviditetspenning.

Privat sparande

Utöver detta har du även möjlighet att ha ett privat pensionssparande i en kapitalförsäkring eller i ett investeringskapitalkonto. Detta sparande betalar du själv.

Ditt val
Omfattas du av Avtalspension SAF-LO får du hem en valblankett från valcentralen Fora
som du fyller i och skickar tillbaka. Du kan även göra ditt val på Fora/Mina sidor där du
loggar in med e-legitimation. www.fora.se/mina sidor

Följande val ska göras:
Välj förvaltare för premie- och avtalspensionen
På valblanketten finns en lista med förvaltare som man kan välja, till exempel Folksam-LO Pension och Folksam Liv.
Man kan när som helst byta förvaltare och flytta tidigare intjänade pengar.
Välj pensionsförsäkring
Man kan välja mellan att placera pengarna i traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring. Med en traditionell
pensionsförsäkring får man garanti på ett visst belopp eller en viss avkastning. Den garantin saknas i en fondförsäkring,
där man istället har möjlighet att få en högre avkastning. Om du vill kan du närsomhelst byta sparform.
Välj återbetalningsskydd
Om du vill att dina efterlevande barn, make eller sambo ska få det samlade värdet på din avtalspension om du avlider i
förtid, kan du välja till ett återbetalningsskydd. Tänk på att om du saknar familj får du en högre pension genom att avstå
från återbetalningsskydd.
Ytterligare återbetalningsskydd
Familjeskydd är en försäkring som ger din familj större trygghet om du avlider. Det kan vara bra att veta att din ålderspension blir något lägre om du väljer den här försäkringen och att den upphör när några nya premier inte längre betalas
in i din avtalspension.
*) detta är baserat på inkomstbasbeloppet 61.500 kr för 2017.

Övrigt som kan vara bra att känna till
LO äger även AMF Pension tillsammans med Svenskt Näringsliv. I AMF Pension har LO dock inte utslagsrösten vilket däremot
är fallet i Folksam-LO där man alltså kan påverka och göra mer för sina medlemmar.
Om du inte väljer förvaltare för din avtalspension så blir försäkringsgivaren automatiskt AMF Pension.
Väljer du inte förvaltare för premiepensionen så hamnar de i Sjunde AP-fonden där Svenskt Näringsliv tar ut vinsterna.
Tänk på att det i AMF Pension (avtalspensionen) och Sjunde AP fonden (premiepensionen) varken ingår återbetalningsskydd
eller familjeskydd i grundutformningen.
Väljer du däremot alternativet Folksam-LO går pengarna tillbaka till spararna, det vill säga till dig. Samtidigt är det viktigt att
pengarna gör nytta i takt med att de växer. Därför placerar Folksam-LO pensionspengarna etiskt. Det betyder att de investeras
i schyssta företag som tar ansvar för fackliga rättigheter, människor och miljö. Kort sagt där våra fackliga värderingar efterlevs
och respekteras.
Läs mer på www.folksamlopension.se

Frågor du kan ställa dig innan du gör ditt val:

•

Vilken sparform vill du ha för dina pengar? Traditionell försäkring eller
fondförsäkring?

•

Hur ser din situatuion ut vad det gäller återbetalningsskyddet?
Ska du lägga till eller ta bort det?

•

Har du familj? Ska du lägga till familjeskydd för att trygga familjen?

•

Vid vilken ålder vill du att utbetalningen av avtalpensionen ska börja?

•

Under hur lång tid vill du att avtalspensionen ska betalas ut?

•

Är det viktigt för dig att pensionspengarna placeras etiskt? Att de
investeras i schyssta  företag som tar ansvar för människor och miljö
och som står för fackliga värderingar?

•

Har du andra frågor eller funderingar om din pension, kontakta din
avdelning på Svenska Målareförbundet.

