معاش التقاعد ذو الرسوم المقررة وفقا ً لـ AKAP-KL
لهؤالء الذين يعملون في البلدية أو المحافظة أو اإلقليم أو يعملون لدى بعض

حجم معاش التقاعد ذو الرسوم المقررة الخاص بك

الشركات التابعة للبلدية والمولودون عام  1986أو بعد ذلك فإنه ينطبق عليهم
عقد معاش التقاعد  AKAP-KLلمعاش تقاعد الخدمة الخاص بهم بدءاً من

يعتمد حجم المعاش على مقدار ما تحصلت عليه خالل حياتك العملية ولكنه
يتأثر أيضا ً بالدخل والرسوم وعندما تقرر البدء في أخذ معاشك التقاعدي.

 1يناير  .2014من خالل  AKAP-Klلديك الحق في الحصول على معاش
التقاعد ذو الرسوم المحددة من قبل رب عملك .هذا المعاش هو تكملة لمعاش
التقاعد العام من الدولة.

كلما طالت مدة عملك ،كلما زاد معاشك التقاعدي .سوف تتلقى بيان في كل
عام حول قيمة التأمين من شركة التأمين التي قمت باختيارها.

متى يتم دفع معاش التقاعد؟

التقاعد ذو الرسوم المقررة
في كل عام من وقت بدء العمل يقوم رب العمل خاصتك بدفع نسبة معينة

يتم الدفع بعد االتفاق مع شركة التأمين التي قمت باختيارها ،ويكون ذلك في
أقرب وقت بدءاً من الشهر الذي تتم فيه  55عاماً.

الخاص بك.

هل لديك أسئلة بخصوص معاش التقاعد؟

من راتبك المؤهل لمعاش التقاعد إلى معاش التقاعد ذو الرسوم المقررة
يمكنك إيداع األموال بنفسك في خدمة لتأمين معاش تقليدي أو خدمة
تأمين أموال في أي شركة تأمين .إذا لم تقم بأي اختيار ،فإنه يتم إيداع
اموالك في تأمين تقليدي للمعاش مع ضمان للتسديد ومبلغا ً مضمونا ً للتقاعد
لدى .KPA Pension

تقاعد الخدمة الخاص بك .يمكنك االتصال بمصلحة شؤون المعاشات
( )Pensionsmyndighetenإذا كان لديك أي أسئلة بخصوص معاش
التقاعد العام الخاص بك.

هذه هي المبالغ التي تم دفعها لمعاش التقاعد الخاص بك:
الراتب المؤهل لمعاش
التقاعد حتى  7,5من
مبلغ الدخل األساسي

الراتب المؤهل
لمعاش التقاعد فوق
 7,5وأعلى من
 30من مبلغ الدخل
األساسي

حتى  67عاما ً

4,5%

30%

 67عاما ً فما فوق

4,5%

4,5%

السن

تقوم شركة التأمين التي قمت باختيارها باإلجابة على األسئلة حول معاش

عنوان الزياراتÖstgötagatan 90, 10685 Stockholm :
هاتف ،08-665 04 00 :رقم تسجيل الشركة556527-7182 :
خدمة العمالءwww.kpa.se 020-650 500 :

KPA9447 14-01

معاش تقاعد الخدمة
من البلدية الخاص بك

