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Delvis nya regler för uttag av tjänstepension börjar gälla från 
1 oktober 2020. 

Ändringarna gäller endast uttag av så kallad premiebestämd 
ålderspension, så som exempelvis KÅPAN och individuell 
ålderspension. De berör därför inte exempelvis den särskilda 
tjänstepensionsdel som yrkesofficerare får ut mellan 61-65 års 
ålder.

Ändringarna innebär att du själv måste anmäla till det bolag 
som förvaltar dina pengar när du vill få dina premiebestämda 
tjänstepensioner utbetalda. I dag börjar många bolag automatiskt 
att betala ut pensionen från 65 års ålder. Anmäler du inte önskemål 
om uttag – kommer heller ingen utbetalning att ske.
Alla premiebestämda tjänstepensionsdelar kommer dessutom 
utbetalas med livslång fördelning av kapitalet, om du själv inte 
aktivt väljer att få dem utbetalda temporärt. För KÅPAN och 
KÅPAN extra kommer det fortsatt vara möjligt med så pass kort 
utbetalningstid som 5 år.

Gällande den individuella ålderspensionsdelen (den del du själv 
kunnat välja förvaltare för) kommer de förändrade reglerna 
innebära att den kan tas ut temporärt med den kortaste 
utbetalningstiden på 10 år.

Reglerna gäller som sagt från och med 1 oktober 2020. Det är 
första uttagsmånaden som styr, så pension som börjat tas ut före 
det aktuella datumet omfattas inte av de nya reglerna.

Du kan läsa mer om de förändrade uttagsreglerna på 
Offentliganställdas Förhandlingsråds (OFR) webbplats,  
www.ofr.se

Två biobiljetter blir nu dina för varje ny medlem du värvar. 
Den medlem som värvar flest nya kollegor belönas även med 
ett särskilt extrapris!

Nu har vi dragit igång kampanjen ”Värva en kollega”. För varje ny 
medlem du lyckas värva ger förbundet dig två biobiljetter, perfekt 
att ha såhär i höst- och vintermörkret.

Gå in på vår webbplats, www.officersforbundet.se/varva-
en-kollega och läs mer om vad som gäller. Du hittar även 
information om hur man går tillväga i nr 7 av Officerstidningen 
eller i våra sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram.

Viktig info för dig som 
närmar dig pension

Biosugen?  
Värva en kollega!

Vår kampanj för bättre löner för militär personal rullar vidare. Läs 
mer på www.försvaraförsvaret.nu. 

Gilla och dela våra inlägg och filmer i sociala medier. 
Tillsammans kan vi påverka!

Följ oss på  
sociala medier


