Informationsblad om ersättning och pension

Pension ger mindre ersättning
Har du fått allmänpension eller tjänstepension påverkar dessa din ersättning.
Speciella regler gäller för respektive pension men ett avdrag görs från din ersättning
per dag. Avdraget görs även om du väljer att stoppa utbetalningarna av din pension.

Pensionen måste anknyta till
förvärvsarbete
Pensionen kan i några fall påverka din
arbetslöshetsersättning. För att pensionen
ska påverka ersättningen måste den ha
anknytning till ett förvärvsarbete. Det
innebär att din pension ska ha betalats ut
av arbetsgivare eller företag.
Påverkar ersättningen
 Allmänpension
o Inkomstpension
o Tilläggspension
o Premiepension
o Garantipension
 Tjänstepension
Påverkar inte ersättningen
 Hustrutillägg
 Änkepension
 Bostadstillägg
 Pension från privat
pensionsförsäkring

Detta gäller för allmän pension
Har du fått allmän pension som lämnats
på grund av ett förvärvsarbete gäller
följande för din ersättning. Du har rätt till
65 % av din genomsnittliga inkomst. Ett

avdrag på 1/260 av din årspension dras
även bort från din ersättning per dag.

Har du fått tjänstepension men inte
allmänpension?
När det gäller tjänstepension måste du
aktivt agera för att få tjänstepension
genom att ansöka om den. Det kan du
tidigast göra vid 55 års ålder.
Om du fått tjänstepension men inte
allmänpension finns det speciella regler
kring din ersättning. Du får då 80 % av din
genomsnittliga inkomst per dag. Ett avdrag
på 1/22 (om beloppet anges per månad)
alternativ 1/260 (om beloppet anges per
år) dras av från din ersättning per dag.

Att tänka på vid pension
Om du har fått pension och väljer att
stoppa betalningarna kommer avdragen
på ersättningarna fortfarande att ske. Om
din ersättning inte är mer än 10 kronor
kommer den inte att utbetalas.

Kontakta oss
Har du frågor och funderingar, tveka inte
att kontakta oss. Du kan ringa oss på
telefon 08-613 75 60 eller skriva ett
meddelande från Mina sidor
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