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Du har beviljats arbetslivspension
Förutsättning för arbetslivspension är att ditt arbete som var
ansträngande och slitsamt har upphört. Pensionsuträkningen visar hur
pensionen har bildats och vilka förtjänster som har beaktats.
Livstidskoefficient

Adressändring och ändring av kontonummer

Pensionsbeloppet anpassas till den förlängda livstidsförväntan
med en livstidskoefficient. Den beräknas varje år för åldersklassen
som fyller 62. Du ser hur livstidskoefficienten påverkar
pensionsbeloppet i pensionsuträkningen.

Meddela ändringar i adressen eller kontonumret i vår e-tjänst. Du
kan också skicka meddelandet per post. Underteckna anmälan
och meddela din födelsetid och dina kontaktuppgifter.
Du kan också meddela banken som pensionen betalas till om
ändringarna. Vi kan tyvärr inte ta emot meddelanden om ändring
av kontonummer per telefon.

Pensionen betalas in på kontot du uppgett den andra bankdagen
i varje månad. Den första betalningsdagen och banken anges i
pensionsbeslutet.
Arbetslivspensionen är beskattningsbar inkomst som du be
höver ett separat skattekort för. Vi meddelar utbetalda pensioner
och den innehållna skatten direkt till Skatteförvaltningen.

Arbete inom inkomstgränser
Du får arbeta lite när du får arbetslivspension. Din månadsin
komst vid sidan om pensionen får emellertid inte överskrida
inkomstgränsen på 855,48 euro (2022).
Meddela LPA om du börjar arbeta medan du får arbetslivs
pension och lönen eller inkomsten som företagare överskrider
inkomstgränsen.

Arbetslivspensionen blir ålderspension
Arbetslivspensionen övergår automatiskt i ålderspension vid den
lägsta åldern för ålderspension i din åldersklass. Om du har för
värvsarbetat medan du fått arbetslivspension och tjänat in ny
pension kan du ansöka om utbetalning när arbetslivspensionen
övergår i ålderspension.

Dataskydd och användning av uppgifter
Information om försäkrings- och pensionsärenden som LPA
hanterar är sekretessbelagd. LPA överlåter dina uppgifter till ut
omstående endast med ditt samtycke, om lagen föreskriver det.
LPA kan emellertid använda dina uppgifter senare i samband
med handläggningen av dina övriga ärenden om LPA-tryggheten.
Läs mera på lpa.fi/dataskydd.

Arbetspensionskort
Arbetspensionskortet är bevis på att du har beviljats pension.
Många företag och serviceproducenter beviljar rabatter när du
visar kortet tillsammans med en ID-handling. Ladda ner den av
giftsfria appen på telefonen i Google Play eller AppStore. Du kan
också beställa kortet på LPA:s webbplats eller i kundbetjäningen.

Läs mer på vår webbplats: lpa.fi/pensionsskydd

LPA betjänar mångsidigt
LPA-ombudsmännen och vår kundbetjäning hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-tryggheten

• Se till din LPA-trygghet på webbplatsen lpa.fi/etjanster
• Ring vår kundtjänst 029 435 2650 • Skicka post: PB 16, 02101 Esbo • Skicka skyddad e-post lpa.fi
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