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Direktpension – bra komplement
till tjänstepensionen
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Med direktpension får dina anställda möjligheter att komplettera sin
tjänstepension. Direktpension är också fördelaktigt för företag och ägare.
Det gör det möjligt att avsätta pengar till pension utöver skattereglernas
utrymme för avdrag till tjänstepension.
Komplement till tjänstepensionen
Direktpension kan användas när företaget redan gjort maximala
avsättningar för tjänstepensionen, det vill säga med 35 procent av
medarbetarens lön men högst 10 prisbasbelopp. Arbetsgivaren får
göra avdrag för pensionen när den betalas ut till medarbetaren, men
inbetalningen till försäkringen är inte avdragsgill. Särskild löneskatt
betalas av arbetsgivaren när pensionen betalas ut.

Många placeringsalternativ
Länsförsäkringar erbjuder olika fondalternativ för placering av
pengarna. Vi har många fonder att välja mellan och det går att
byta fonder kostnadsfritt när som helst. Läs mer om fondutbudet
på vår webbplats. Att spara i fonder kan ge möjlighet till en god
värdeutveckling. Samtidigt är sparande i fonder alltid förenat med
en risk och sparandet kan också minska i värde.

Så fungerar Direktpension
Arbetsgivaren ger ett skriftligt löfte om pension till medarbetaren.
I kombination med en så kallad utfästelse tecknas en kapitalförsäk
ring. Försäkringen ägs av arbetsgivaren och pantsätts till medar
betaren som säkerhet för pensionen. Arbetsgivare och medarbetare
kommer överens om hur mycket som ska betalas in till försäkringen
och när pensionen ska börja betalas ut. Om medarbetaren skulle
avlida kan försäkringskapitalet betalas ut som efterlevandepension
till familjen.
Direktpension kan även kompletteras med försäkringsskydd om
medarbetaren skulle drabbas av långvarig sjukskrivning eller avlida.

Våra rådgivare hjälper dig och ditt företag
Prata med oss eller din försäkringsförmedlare så får du hjälp att
skräddarsy en försäkringslösning och ett sparande som passar dig
och ditt företag. Mer information hittar du även på vår webbplats.
Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringar finns där du bor genom 23 självständiga och lokala
länsförsäkringsbolag. Vi har ett brett sortiment av tjänster inom
sparande, försäkring och bank för både företag och privatpersoner.
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