Efterlevandepension
Enligt PA-KFS 09

Efterlevandepension enligt PA-KFS 09 är
en obligatorisk kollektivavtalad försäkring
som din arbetsgivare tecknar med KPA
Pensionsförsäkring AB (org.nr. 5164016544). Anställda hos KPA Pension får aldrig
provision i samband med tecknande av
försäkring.
Vem får efterlevandepension?
Efterlevandepension betalas
• i första hand ut till din make, make,
registrerad partner eller sambo och
• i andra hand dina arvsberättigade barn
i lika delar.
Med sambo avses ogift person, som under
äktenskapsliknande förhållanden eller
under förhållanden som liknar registrerat
partnerskap, vid dödsfallet stadigvarande
sammanbott med ogift försäkrad förutsatt
att de har eller har haft eller väntar barn
tillsammans eller tidigare har varit gifta
med varandra eller levt samman i registrerat partnerskap eller i vart fall stadigvarande sammanbott sedan minst sex månader.
Om du önskar annan mottagare än ovan
nämnda krets eller vill ändra ordningen
meddelar du detta till KPA Pensionsförsäkring genom att skriva ett särskilt förordnande.
Blankett finns på pensionsvalet.se.
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Vad är PA-KFS?
Tjänstepensionsavtalet PA-KFS 09 gäller för dig som arbetar i ett kommunalt
företag och är född 1954 och senare.
Om du dör kan dina efterlevande få
ersättning i form av efterlevandepension,
tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och
återbetalningsskydd från din ålders
pension. Detta är en ekonomisk trygghet för dina efterlevande. Förmånerna
är kollektivavtalade mellan parterna på
den kommunala arbetsmarknaden och
är ett komplement till den allmänna
pensionen från staten.

Har du frågor?
• Arbetsgivaren svarar på frågor om
anställningen.
• Pensionsmyndigheten kontaktar du
om du har frågor om allmän pension.
• KPA Pensions kundservice svarar
på frågor om efterlevandepension
på telefon 020-650 500 eller e-post
kundservice@kpa.se.
• Du kan läsa mer om efterlevandepension i aktuella försäkringsvillkor
som finns på kpa.se.
• KPA Pensionsförsäkring informerar
gärna om denna produkt men
bedriver ingen rådgivning.
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Hur beräknas ersättningens storlek?
Efterlevande har rätt till ersättning med ett prisbasbelopp (47 300 kronor 2020) per år.
Årsbeloppet betalas ut månadsvis, i lika stora delar, under fem år tid.
Vem anmäler ett dödsfall?
Det är alltid arbetsgivarens skyldighet att anmäla dödsfallet till KPA Pensionsförsäkring.
När försäkringsutredningen är färdig skickar vi ett brev med beslut till de som har rätt till
ersättning.
Efterskydd
Slutar du arbeta utan att gå i pension och inte tar en ny anställning där du omfattas av
motsvarande förmåner, kan du omfattas av ett efterskydd, som innebär att förmånerna
fortsätter att gälla, under begränsad tid, efter att anställningen har upphört.
Utbetalning och skatt
Det är betalningsmottagarens födelsedag som avgör när pensionen betalas ut.
Födelsedag

Pensionen betalas ut

Dag 1 – 15

Den 18 i månaden

Dag 16 – 31

Den 19 i månaden

Utbetalningsdagen flyttas om den inträffar under en helgdag.
Efterlevandepension är en skattepliktig inkomst. Om du har pension både från Pensionsmyndigheten och KPA Pensionsförsäkring gör Pensionsmyndigheten skatteavdrag enligt
tabell och kolumn medan KPA Pensionsförsäkring gör ett skatteavdrag med 30 procent.
Vad är prisbasbelopp?
Prisbasbeloppet är ett värdesäkrat penningbelopp som följer den allmänna prisutvecklingen. Försäkringskassan använder prisbasbeloppet bland annat för att fastställa taket
i sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. För 2019 är prisbasbeloppet 47 300 kronor.
Om du inte är nöjd
Om du inte är nöjd med ett beslut som vi har fattat och vill gå vidare med ditt ärende
har du rätt att få det prövat. Läs mer på kpa.se/om-du-inte-ar-nojd om hur då gör för
att få ditt ärende prövat. KPA Pensionsförsäkring AB är ett företag som står under
Finansinspektionens tillsyn.
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