Bilaga 3

ÖVERENSKOMMELSE
om pensionsregler när avsatta medel till arbetstidskonton används till
pensionspremier.

§1

Intjänande av ålderspension

Intjänande av ålderspension sker genom att den anställde tillgodoräknas de premier som arbetsgivaren avsatt enligt reglerna om arbetstidskonto.
Det val den anställde gör för Avtalspension SAF-LO gäller också för
denna pension.

§2

Pensionsålder och pensionens storlek

Enligt överenskommelsen Avtalspension SAF-LO uppnår den
anställde pensionsåldern vid ingången av den kalendermånad under
vilken han fyller 65 år.
Pensionsförmån enligt detta avtal mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och Skogs- och Träfacket respektive Sif redovisas
som en livsvarig pension från 65 års ålder men kan betalas ut under
kortare tid om den anställde så önskar.
Pensionen betalas ut fr o m den månad under vilken den anställde
uppnår pensionsåldern eller annan tidpunkt som den anställde begär,
dock tidigast från 55 års ålder.
Anm.
1. Parterna noterar att de medel som arbetsgivaren årligen har att
avsätta enligt bestämmelserna om arbetstidskonton är tänkta att
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2.

möjliggöra kortare livsarbetstid i någon form för de anställda
som så önskar.
Ovanstående innebär inte någon inskränkning av rätten till
flexibel pensionsålder till 67 år enligt 32 a § LAS

Anställd som önskar utnyttja de avsatta medlen för pensionering före
den ordinarie pensionsåldern har rätt att erhålla uppgift från försäkringsbolaget om pensionens storlek vid olika tänkta pensionstidpunkter och därefter anmäla från vilken tidpunkt pensionen enligt
detta avtal skall uttas.
För anställd som önskar utnyttja det avsatta kapitalet till pensionering
före den ordinarie pensionsåldern gäller att pensionen skall utges med
samma månatliga belopp för alla månader fram tills den ordinarie
pensionsåldern uppnås.
Pensionering enligt denna överenskommelse kan även ha formen av
delpension, d v s den anställde uppbär pension enligt avtalet i kombination med fortsatt anställning på deltid.

§3

Återbetalningsskydd

Om den anställde valt återbetalningsskydd för Avtalspensionen SAFLO gäller detta även för denna pension.
Regler om förmånstagare i Avtalspension SAF-LO gäller även för
denna pension.
Närmare beskrivning av återbetalningsskyddet framgår av försäkringsgivarens/förvaltarens bestämmelser.
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§4

Värdebesked

FORA Försäkringscentral utfärdar värdebesked till den anställde med
uppgift om pensionskapitalets värde för varje år som premie tillgodoförts den anställde.
Den anställdes arbetsgivare har rätt att från FORA Försäkringscentral
få del av informationen i den del uppgifterna behövs för att bedöma
arbetsgivarens avdragsrätt för pensionskostnaden.
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