Tietoa eläkkeensaajalle

Melan maksama eläke
Oheinen ilmoitus sisältää Melan maksaman työeläkkeen. Kela ja muut laitokset antavat oman ilmoituksensa
maksamistaan eläkkeistä.
Vuoden 2018 työeläkeindeksi
Vuoden alussa eläkkeet tarkistetaan työeläkeindeksillä. Vuoden 2018 työeläkeindeksi on 2548 ja se korottaa Melan maksamia eläkkeitä noin 0,6 prosenttia.
Osoite- ja pankkitilimuutokset
Pääset itse muuttamaan osoitteesi ja tilinumerosi Melan sähköisissä asiointipalveluissa. Kirjaudu palveluun
osoitteessa mela.fi/asiointipalvelut. Kirjautumiseen tarvitset henkilökohtaiset pankkitunnukset.
Voit ilmoittaa uuden osoitteen Melaan myös sähköpostitse palaute@mela.fi, kirjeitse tai puhelimitse
+358 29 435 2650. Ilmoituksen voi tehdä myös Melan nettisivuilla. Muistathan tehdä osoitteenmuutoksen myös postiin.
Jos teet tilinumeromuutoksen kirjeitse, mainitse myös syntymäaikasi ja muista allekirjoittaa ilmoitus. Mikäli allekirjoittajana on joku muu kuin eläkkeensaaja, mukaan on liitettävä valtakirja tai kopio edunvalvontapäätöksestä. Jos lähetät tilinumeromuutoksen sähköpostitse, käytä Melan nettisivuilta löytyvää suojattua sähköpostipalvelua securemail.mela.fi. Skannaa allekirjoitettu ilmoitus ja liitä se sähköpostin liitteeksi.
Tilinumeromuutosta emme voi ottaa vastaan puhelimitse.
Tulosta tai tilaa todistuksia
Melan sähköisissä asiointipalveluissa näet omat tietosi sekä sinulle maksetut eläkkeet ja korvaukset. Voit
tulostaa erilaisia todistuksia esimerkiksi eläkkeen määrästä viranomaisia varten.Todistukset voit pyytää myös
Melasta soittamalla asiakaspalvelunumeroon +358 29 435 2650.
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Eläkkeen maksupäivät 2018
3. tammikuuta
2. helmikuuta
2. maaliskuuta

4. huhtikuuta
3. toukokuuta
4. kesäkuuta

3. heinäkuuta
2. elokuuta
4. syyskuuta

Maksupäivä on aina kunkin kuukauden 2. pankkipäivä.

2. lokakuuta
2. marraskuuta
4. joulukuuta

Information till våra pensionstagare

Pensionen från LPA
Det meddelande som vi nu skickar innehåller den arbetspension som LPA betalar. FPA och övriga institutioner skickar egna meddelanden om pensioner som de betalar.
Arbetspensionsindex för 2018
I början av året justeras pensionerna med arbetspensionsindex. År 2018 är arbetspensionsindexet 2548
och det höjer de pensioner som LPA betalar med cirka 0,6 procent.
Adress- och bankkontoändringar
Du kan själv ändra din adress och ditt bankkonto via våra elektroniska tjänster lpa.fi/etjanster. Du behöver personliga nätbankskoder för att logga in.
Alternativt kan du meddela LPA din nya adress per e-post palaute@mela.fi, telefon +358 29 435 11
(växel) eller brev eller via formuläret på vår webbplats. Kom också ihåg att göra adressändring på posten.
Om du meddelar oss ett nytt kontonummer per brev ska du nämna ditt födelsedatum och underteckna
brevet. Är det någon annan än pensionstagaren som undertecknar brevet ska en fullmakt eller en kopia av
beslutet om intressebevakare bifogas. Om du meddelar oss ett kontonummer per e-post ska du använda
den skyddade e-posttjänsten securemail.mela.fi på vår webbplats. Skanna det undertecknade meddelandet
och skicka det som e-postbilaga.
Vi kan inte ta emot ändringar av bankkonto per telefon.
Skriv ut eller beställ intyg
Via LPA:s e-tjänster kan du se dina egna uppgifter och vilka pensioner och ersättningar som har betalats. Du
kan också själv skriva ut olika intyg över exempelvis pensionens storlek som du kan behöva för myndigheter. Om du i stället vill ha intygen per post från LPA ber vi dig ringa vår kundtjänst, växel +358 29 435 11.
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Käännä

Pensionsutbetalningen år 2018
3 januari
2 februari
2 mars

4 april
3 maj
4 juni

3 juli
2 augusti
4 september

Pensionen betalas alltid den andra bankdagen i månaden.

2 oktober
2 november
4 december

