Information till dig som får pension

Pension som LPA betalar
Det bifogade meddelandet omfattar arbetspension som betalas av LPA. FPA och andra inrättningar meddelar särskilt om de pensioner som de betalar. Om du har fått olycksfallspension från LPA får du meddelande om det senare.
Arbetspensionsindex för 2021
Pensionerna justeras med arbetspensionsindex i början av året. Arbetspensionsindex i början av 2021 är
2631 vilket höjer pensionerna som LPA betalar med cirka 0,5 procent.
Skattekort för 2021
Skatteförvaltningen skickar dig information om skatteprocenten för 2021. Vi får uppgifterna om skatteprocenten direkt från Skatteförvaltningen så du behöver inte skicka ditt pensionsskattekort till oss. Den nya
skatteprocentsatsen tillämpas på förskottsinnehållningen av pensionen från och med februari.
Om dina inkomster har ändrats väsentligt kan du beställa ett nytt pensionsskattekort på adressen
vero.fi/skattekort eller genom att ringa Skatteförvaltningens nationella servicenummer 029 497 000. Om
din skatteprocent ändras, ändras också pensionsbeloppet som betalas på ditt konto från och med början
av februari.
Frivilligt olycksfallsskydd
Om du fortsätter att arbeta inom lantbruket eller om du arbetar som familjemedlem på gården kan
du ha kvar din frivilliga OFLA-försäkring för arbetstid i kraft. När arbetet inom lantbruket upphör ska
OFLA-försäkringen avslutas. Samtidigt upphör också OFLA-försäkringen för fritid. Du kan sköta dina försäkringsärenden i e-tjänsten eller kontakta den lokala LPA-ombudsmannen eller vår kundtjänst.
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Ladda ner appen med LPA:s arbetspensionskort i din smarttelefon
Du kan använda appen för arbetspensionskort på samma sätt som det traditionella arbetspensionskortet
av plast. Appen fungerar i Android-telefoner och i iPhone. Du får mer information om arbetspensionskortet på vår webbplats lpa.fi/pensionsskydd.

Vänd

Pensionsutbetalningen 2021
5 januari
2 februari
2 mars

6 april
4 maj
2 juni

2 juli
3 augusti
2 september

Pensionen betalas alltid den andra bankdagen i månaden.

4 oktober
2 november
2 december

Läs mer om ditt pensionsskydd:lpa.fi/pensionsskydd

Meddela om din adress ändras
• i LPA:s e-tjänst: lpa.fi/etjanster/
• per e-post: asiakaspalvelu@mela.fi, per telefon: 029 435 2650 eller med brev.
Meddela om ditt kontonummer ändras
• i LPA:s e-tjänst: lpa.fi/etjanster/
• per e-post: använd den skyddade e-posten på vår webbplats. Underteckna meddelandet, skanna det
och bifoga det som bilaga till e-posten.
• per brev: meddela ditt kontonummer och ditt födelsedatum i brevet och underteckna anmälan. Om
någon annan än du själv undertecknar anmälan ska du bifoga en fullmakt eller en kopia av beslutet om
intresseövervakare.
• Vi kan tyvärr inte ta emot meddelanden om ändring av kontonummer per telefon.
Skriv ut och beställ intyg
I e-tjänsten ser du dina egna uppgifter och de pensioner och ersättningar som har betalats ut till dig.
Du kan skriva ut intyg till exempel om pensionsbeloppet för myndigheter. Du kan också begära intygen
genom att ringa vår kundbetjäning 029 435 2650.

www.lpa.fi

