Hur vill du leva
ditt liv efter 65?
D I N P E N S I O N – VA L O C H M Ö J L I G H E T E R

Delpension vid 60 eller mer pengar
i plånboken vid 65?
Som medarbetare finns det en möjlighet som vi – fack och arbetsgivare –
vill försäkra oss om att du känner till. Arbetstidskonto (ATK) är en del av
dina löneförmåner du kan välja att lägga in i ditt pensionsplanerande och
rejält påverka din pensionsutbetalning vid 65 års ålder eller ett beslut att gå
i deltidspension vid 60 års ålder.
Med den här foldern vill vi, fack och arbetsgivare i samarbete, berätta
om dina möjligheter att enkelt öka på din pension vid 65 års ålder alternativt
gå i pension eller arbeta deltid från 60 års ålder. Titta på exemplen i foldern,
förhoppningsvis finns det någon av personerna som du kan identifiera dig
med. Och när du bestämt dig behöver du bara meddela din arbetsgivare
nästa gång du gör ditt ATK-val.

ATK – vad är det?

Varje år avsätter din arbetsgivare pengar
till ditt individuella Arbetstidskonto (ATK).
Enligt kollektivavtalet som omfattar både
dig och din arbetsgivare har du möjlighet
att själv bestämma hur dessa pengar
ska användas. Du kan välja att få de
utbetalda som lön, ledig tid eller avsätta
dem till pension.

Kalles pension
ökar med

12 005 kr/mån
de första fem åren.

Hur gör jag för att börja spara min ATK?
I samband med att du gör ditt årliga ATKval så meddelar du din arbetsgivare att du
vill avsätta pengarna till pension. Detta ska
göras senast den 15 maj.

Kan jag ändra mig om jag börjat
spara min ATK?
De pengar du sparat till pension ligger kvar
i pensionssystemet. Du kan däremot välja
ett annat alternativ nästkommande år.

Kalle 25 år
Lön: 21 500 kr per månad
Sparar sin ATK och jobbar heltid till sin
pension vid 65 års ålder. Kalles pension
ökar med 12 005 kr per månad under de
fem första pensionsåren. Detta är utöver
allmän- och tjänstepension.

Prognos av ATK-pensionsförmån
vid 65 och olika utbetalningstider*
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Ebbas pension
ökar med

Magnus pension
ökar med

10 233 kr/mån

6 903 kr/mån

de första fem åren.

de första fem åren.

Ebba 30 år

Magnus 40 år

Lön: 22 500 kr per månad

Lön: 24 500 kr per månad

Bestämmer sig för att spara sin ATK istället
för att ta ut den i pengar. När Ebba går i
pension, efter att ha jobbat heltid, vid 65 års
ålder gör hon det med 10 233 kr/månad
extra de fem första åren. Detta är utöver
allmän- och tjänstepension.

Väljer att spara sin ATK, arbetar sen heltid
till pension vid 65 års ålder vilket ger honom
en ökad pension om 6 903 kr/månad hans
första fem år som pensionär. Detta är utöver
allmän- och tjänstepension.

Prognos av ATK-pensionsförmån
vid 65 och olika utbetalningstider*

Prognos av ATK-pensionsförmån
vid 65 och olika utbetalningstider*
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*Grafen till höger visar beräknad pensionsförmån vid olika utbetalningstider om hela ATK- premien sätts av till pension. På den högra lodräta
axeln visas även förmånen som procent av slutlönen.

Fredriks pension
ökar med

Maria vill
gå i pension

3 890 kr/mån

vid 60 år.

de första fem åren.

Fredrik 50 år

Maria 25 år

Lön: 26 500 kr per månad

Lön: 21 500 kr per månad

Fyllda femtio bestämmer sig Fredrik för att
spara sin ATK och arbetar sedan heltid till
sin pension vid 65 års ålder. Under hans fem
första år som pensionär ökar han sin pension
med 3 890 kr per månad. Detta är utöver
allmän- och tjänstepension.

När Maria börjar spara sin ATK vid 25
års ålder är det med målet att antingen
arbeta halvtid eller gå i pension när hon
fyller 60 år.

Prognos av ATK-pensionsförmån
vid 65 och olika utbetalningstider*

Prognos av deltidspension vid 60
och olika utbetalningstider**
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**Grafen till höger visar beräknad pensionsförmån om hela av ATK-premien (3,5%) sätts av för att finansiera deltidspensionsavgång vid 60.

Med den här foldern vill vi, fack och arbetsgivare
i samarbete, berätta om dina möjligheter att enkelt
öka på din pension vid 65 års ålder alternativt gå
i pension eller arbeta deltid från 60 års ålder.
Kontakta oss gärna för mer information:

Trä- och Möbelföretagen
Box 55525, 102 04 Stockholm
Storgatan 19, plan 3
08-762 72 50
info@tmf.se

Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Box 1152, 111 81 Stockholm
Olof Palmes gata 31, plan 5
010-470 83 00
kontakt@gsfacket.se
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