Att tänka på innan du går i pension
Här är en checklista med en del tips till dig som ska gå i pension.
Det är några saker som är viktiga att tänka på när du ska bli pensionär. Det är inte så
komplicerat men det kan vara värt att ägna lite tid till att se över sin nya ekonomiska
situation.
Allmän pension
För att få ut allmän pension ska du skicka in en ansökan till försäkringskassan. Pensionen
kommer alltså inte automatiskt. I ansökan ska du tala om när du vill gå i pension, om du vill ta
ut hel eller bara en del av pensionen.
Den allmänna pensionen kan du ta ut från 61 års ålder. Du kan dock vänta så länge du vill någon bortre gräns finns inte. Det går bra att göra uppehåll i betalningarna och det finns inte
något som hindrar att du arbetar samtidigt som du tar ut pension.

Tjänstepension från flera förvaltare?
Tjänstepension och privata pensionsförsäkringar kan man tidigast ta ut från 55 år och sedan
under en följd av år, normalt minst fem. Vanligast är dock att uttagsstarten är vid 65 års ålder.
Om du har flera pensionsförsäkringar är det bra att ta reda på vad som gäller för ditt
pensionssparande - vänd dig till din pensionsförvaltare för information. Se också till att
arbetsgivaren har betalat in all tjänstepension för dig innan du startar dina utbetalningar!
I de flesta fall går det också att skjuta upp tjänstepensionsuttaget och det går oftast också att
ändra uttagtiden, dvs utbetalningen kan göras under 5 år upp till livsvarigt. Det går oftast även
att ändra återbetalningsskyddet innan pensionsutbetalningarna börjar. Allt detta påverkar den
månatliga utbetalningen uppåt eller nedåt.

Bostadstillägg
Den som har svag ekonomi kan ansöka om behovsprövat bostadstillägg till pensionärer.
Förutom behovsprövat bostadstillägg kan särskilt bostadstillägg betalas ut som en utfyllnad om
inkomsten understiger summan av skälig bostadskostnad och en skälig levnadsnivå.
Ta också för vana att fråga om rabatt på t ex resor, inträden, abonnemang mm.

Gå igenom hela din situation!
Det viktiga är att gå igenom dina olika pensionsförsäkringar, dvs de allmänna, tjänstepensionen
och eventuellt privat sparande. Då får du en bra bild över hur mycket du kommer att ha att leva
för varje månad.
Enklast är att gå in på Minpension (www.minpension.se), där du får en helhetsbild över ditt
pensionssparande och vad det blir i månaden. Där kan du även göra en egen prognos med
ändrade uttagstider mm. Du behöver dock ett Bank-id för att logga in.
Om du behöver mer information om din pensionsförsäkring och pensionskapital du har hos oss
är du alltid välkommen att höra av dig via mejl eller telefon:
pension@prometheuspension.se
08-94 00 42
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