ماذا يحدث عندما
أتقاعد عن العمل؟
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نحن هنا لنوفر
لك تقاعدا ً آمنا ً
مرحبا ً بكم في  !KPA Pensionهذا النوع من المعاشات التقاعدية قد يكون
شيئا ً جديداً عليك .بالنسبة لنا فإن األمر مختلفاً .منذ عام  1922ونحن نعمل

خالل عطلة نهاية األسبوع .قم بمراجعة بيان الدفع خاصتك ،حيث توجد

في مجال المعاشات التقاعدية والتأمينات لقطاع البلديات .يمكنك الشعور

معلومات حول كافة تواريخ الدفع خالل العام.

ويمكنك رؤية متى يتم دفع المعاش أدناه .يتم تغيير تاريخ الدفع في حال وجوده

باألمان مع  KPA Pensionبكونها شركة دافعة للمعاشات التقاعدية.
بكونك حديث التقاعد ،فإنك بكل تأكيد لديك الكثير من األسئلة .متى أحصل
على معاش التقاعد الخاص بي؟ كيف يتم الدفع؟ إلى من يمكنني التوجه إليه
باألسئلة المختلفة التي تتعلق بمعاش التقاعد الخاص بي؟ بالمعلومات التالية
نحاول أن نجيب على األسئلة األكثر شيوعاً.
نحن نرحب دائما باتصاالتكم الهاتفية بـ  KPA Pensionقسم وحدة الدفع،

تاريخ ميالدك

يتم دفع معاش التقاعد

يوم 15-1

اليوم الـ  18من الشهر

يوم 31-16

اليوم الـ  19من الشهر

هاتف رقم  .020-650 650االتصال الهاتفي مجاني.

سوف يقوم رب العمل الخاص بك باإلجابة على
األسئلة المتعلقة بخطاب التقاعد الخاص بك
لقد تلقيت خطاب تقاعد يحتوي على بيانات حول معاش تقاعدك الوظيفي
ببلديتك .قم باالستعالم من رب العمل الخاص بك بخصوص أي أسئلة تتعلق
بخطاب التقاعد .إن رب العمل هو من يقوم بأخذ القرار فيما يتعلق بمعاش
التقاعد وهي الجهة التي يمكنك الحصول منها على أجوبة على تساؤالتك ،
على سبيل المثال تساؤالتك عن الرواتب ومدة العمل معهم.

وقت الدفع
إن رب عملك هو من يعطي الموافقة لـ  KPA Pensionلتقوم بدفع
معاش تقاعدك الوظيفي ببلديتك .يتم دفع المعاش العام الخاص بك (معاش
التقاعد  ،المعاش التتكميلي إلى آخره) من قبل مصلحة شؤون المعاشات
(.)Pensionsmyndigheten

بيان دفع المعاش
يتم إرسال "بيان دفع المعاش" إليك قبيل الدفع .يشير البيان إلى المبلغ
الذي سيتم دفعه .وسوف تتلقى بعد ذلك بيان جديد بنهاية كل عام أو في
حال تغيير المبلغ.

يتم إيداع معاش التقاعد في حسابك المصرفي
نحن نتعاون مع  Swedbankعندما يتعلق األمر بدفع معاشك .إذا كنت
قد قمت بالفعل بالموافقة على إيداع الراتب بحسابك في ،Swedbank
فال يتطلب منك فعل أي شيء ،سوف يتم إيداع معاش التقاعد الخاص بك
في هذا الحساب.
كما يمكن دفع معاش التقاعد الخاص بك إلى حساب في أي بنك تختاره.
يمكنك القيام باإلبالغ بحسابك المصرفي السويدي من خالل .Swedbank
•قم بالذهاب إلى أقرب مكتب لـ  Swedbank/Sparbankلتسجيل رقم
حسابك أو
•قم بتسجيل حسابك عبر الموقع اإللكتروني:
 www.swedbank.se/kontoregisterأو
•إذا كنت عميالً في  Swedbankأو  Sparbankولديك خدمة الهاتف
البنكي فإنه يمكنك تسجيل الحساب من خالله.
إذا لم يكن يتوفر لدى  Swedbankبيانات حول الحساب المصرفي الذي
يتم إيداع معاش التقاعد به ،فإنه يتم دفع معاش التقاعد الخاص بك في هيئة
بطاقة أمر دفع.

تقوم  KPA Pensionبخصم الضرائب
في حالة أنه يتم دفع معاش التقاعد العام إليك ،فإن معاش التقاعد ببلديتك
في العادة يكون أقل من معاش التقاعد العام الخاص بك .وبناءاً على ذلك
سوف تقوم شركة  KPA Pensionبخصم الضرائب كرب عمل فرعي،
وهي  30بالمئة.
إذا كنت ترغب بتغيير نسبة الخصم من الضرائب أو لديك خصومات
ضريبية إضافية  ،فإنه ينبغي عليك التوجه أوالً إلى رب العمل الرئيسي.
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ينبغي عليك إعالم  KPA Pensionفي الحاالت التالية

ينبغي عليك القيام بتقديم بعض البيانات إلى  .KPA Pensionإذا لم يكن لديك الحق في الحصول على مبلغ المعاش الذي ندفعه إليك،
فإنك قد تكون عرضه للسداد .إذا لم تكن متأكداً ،ال تتردد باالتصال بنا.

إذا كان لديك:

قم بإعالم  KPA Pensionإذا كنت:

المعاش التكميلي

لديه الحق في االستفادة الخارجية وهو يتطابق مع معاش التقاعد
العام السويدي
•متزوج

معاش الناجيين للبالغين

•تعيش مع شخص كنت في عالقة زواج معه\ها من قبل
•تعيش مع شخص لديك أو كان لديك معه\ها أطفال

فوائد عائلية أخرى للبالغين

متزوج

معاش الطفل

وصلت سن  18عاما ً وقمت بالتسرب من التعليم

معاش تقاعد خاص\اتفاقية تقاعد خاصة

لديك دخل مكتسب في بعض الحاالت ينبغي عليك القيام باإلبالغ عن
دخلك المكتسب إلى  KPA Pensionأو إلى رب عملك

معاش التقاعد المضمون أو المعاش المؤقت

سوف تحصل على مزيد من المعلومات إذا كنت تشعر بالقلق حيال ذلك

اإلقامة في الخارج
في حالة اإلقامة في الخارج فإنه تنطبق أحكام وشروط خاصة فيما يتعلق
بخصم الضرائب والدفع .يتم تسجيل رقم الحساب المصرفي مباشرة من
خالل .KPA Pension
للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بقسم هيئة الدفع
في .KPA Pension

التزامات األطراف المعنية

KPA Pension
إن  KPA Pensionهي شركة خدمات تقوم بالنيابة عن رب عملك بحساب
ودفع معاش التقاعد ببلديتك .يمكنك االتصال بنا في  KPA Pensionإذا
كانت لديك أي اسئلة بخصوص عاش التقاعد ببلديتك والدفع وخصومات
الضرائب كما يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول الدفع والمزيد
على الموقغ اإللكتروني لـ KPA Pension، www.kpa.se
نحن نرحب دائما باتصاالتكم الهاتفية بـ  KPA Pensionقسم وحدة الدفع،
على هاتف رقم  .020-650 650أوقات المهاتفة:
االثنين  -الجمعة 17.00 - 7.30

رب العمل الخاص بك
يقوم رب العمل خاصتك بأخذ القرار فيما يتعلق بمعاش التقاعد ببلديتك.
إذا كان لديك أي أسئلة حول رواتبك و تعاقدك الوظيفي فإنه ينبغي عليك
التوجه إلى رب العمل خاصتك.

مصلحة شؤون المعاشات ()Pensionsmyndigheten
تقوم مصلحة شؤون المعاشات ( )Pensionsmyndighetenبأخذ القرار
فيما يتعلق بمعاش التقاعد العام الخاص بك .إذا كان لديك أية تساؤالت حول
معاش التقاعد العام الخاص بك ،فإنه ينبغي عليك االتصال بمصلحة شؤون
المعاشات (.)Pensionsmyndigheten
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عنوان الزياراتÖstgötagatan 90, 10685 Stockholm :
هاتف ،08-665 04 00 :رقم تسجيل الشركة556527-7182 :
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خدمة العمالءwww.kpa.se 020-650 500 :

