Pension för arbetslösa
Den arbetslöses primära skydd är arbetslöshetsdagpenningen. Om du blir arbetslös
anmäl dig omedelbart som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Därefter kan
du ansöka om arbetslöshetsdagpenning hos din arbetslöshetskassa eller FPA.
Äldre långtidsarbetslösa har också möjlighet att ansöka om pension.

Arbetslösa födda 1955–1957 kan beviljas ålderspension vid 62 år
Om du är född mellan 1955 och1957 och blivit arbetslös från en anställning kan du ha rätt till ålderspension för arbetslösa när du fyllt 62.

• du är född 1957 (eller senare) och har fyllt
61 år före utgången av den 500 dagar långa
arbetslöshetsdagpenningsperioden.

Efter att du blivit arbetslös kan du få arbetslöshetsdagpenning i högst 500 vardagar, dvs. i cirka två år.
Därefter kan du ha rätt till arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar tills du fyller 65 år. Om arbetslöshetsdagpenning har utbetalats till dig för minst en
tilläggsdag kan du som 62-åring välja om du for tsätter med arbetslöshetsdagpenningen eller om du vill
ansöka om ålderspension för arbetslösa.

Personer som är födda 1958 eller senare kan alltså
ha rätt till tillägsdagar, men inte till ålderspension för
arbetslösa vid 62 års ålder.

Du kan ha rätt till arbetslöshetsdagpenningens
tilläggsdagar om
• du har blivit arbetslös från en anställning
• du har arbetat och tjänat in pension i minst
5 år under de senaste 20 åren

Om du är osäker på om du har rätt till tilläggsdagar
kontakta den instans som betalar ut dagpenningen,
dvs. din egen arbetslöshetskassa eller FPA. Företagare
har inte rätt till tilläggsdagar och således inte heller till
ålderspension för arbetslösa vid 62 års ålder (se s. 2:
Arbetslöshet bland äldre företagare).
För att kunna bevilja pension behöver vi ett intyg
över utbetalningen av tilläggsdagar. Intyget får du från
den instans som betalar ut arbetslöshetsdagpenningen. Du kan foga intyget till din pensionsansökan eller
skicka in det i efterhand.

• du är född 1955–1956 och har fyllt 60
år före utgången av den 500 dagar långa
arbetslöshetsdagpenningsperioden

Ålderspension möjlig för alla vid uppnådd pensionsålder
När du har uppnått din lägsta pensionsålder kan du
antingen lyfta arbetslöshetsdagpenning tills du fyller
65 eller gå i pension genast. Vilken din pensionsålder
är beror på ditt födelseår. Du kan kolla upp den på
vår webbplats www.veritas.fi.
En möjlighet är också att lyfta arbetslöshetsdagpenning och därtill ta ut 25 eller 50 procent av din
pension. Den partiella ålderspensionen inverkar inte
på arbetslöshetsdagpenningens belopp. Däremot

så kan den inverka på arbetsmarknadsstödet. Om
den partiella ålderspensionen börjar före din lägsta
pensionsålder minskar beloppet av din kommande
ålderspension något.
Utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning upphör
när du fyller 65, även om maximitiden för dagpenning ännu inte har löpt ut. Därefter kan du ansöka
om ålderspension. Hade du redan fyllt 65 när du blev
arbetslös kan du ansöka om ålderspension genast.
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Arbetslöshet bland äldre företagare
Som företagare kan du få arbetslöshetsdagpenning
om du uppfyller arbetsvillkoret och är under 65 år.
Om du inte vet om du är berättigad till arbetslöshetsdagpenning, ta kontakt med din egen arbetslöshetskassa eller med FPA.

Är du inte berättigad till arbetslöshetsdagpenning eller redan har lyft arbetslöshetsdagpenning för maximitiden kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd.
När du nått din pensionsålder kan du gå i ålderspension.

Så ansöker du om pension
Sök pension enkelt
på webben på adressen
veritas.fi/pensionsansokan

Du kan också skriva ut ansöknings
blanketten på vår webbplats
veritas.fi eller beställa den från vår
pensionsrådgivning, tfn 010 195 623 *).

Sänd din ansökan till oss månaden innan pensionen
börjar.

Posta ansökan portofritt
till adressen:
Veritas Pensionsförsäkring
Kod 5016380
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Du kan ansöka om både arbetspension från oss och
folkpension som utbetalas av FPA på en och samma
blankett. Folkpension kan du få om din arbetspension
blir mycket låg.

Pensionsbeloppet baserar sig på dina inkomster
Beloppet av din ålderspension baserar sig på inkomsterna under hela din arbetshistoria samt på FöPLarbetsinkomsten för din företagsverksamhet. Dessutom ger vissa oavlönade perioder pension för vilka
det utbetalats en inkomstrelaterad förmån, t.ex.
arbetslöshetsdagpenning. Vi begär uppgifterna från
förmånsbetalaren.
Efter att du har uppnått din lägsta pensionsålder
tjänar du inte längre in pension för arbetslöshetsdag-

penningen. Tiden med arbeslöshetsförmån ger inte
heller rätt till uppskovsförhöjning.
Om arbetspensionen är under 1 299,88 euro (om du
bor ensam) eller 1 157,71 euro (om du är gift eller
sambo) år 2019 betalar FPA dessutom folkpension.
Du kan ansöka om folkpension på samma blankett
som du ansöker om arbetspension från oss.
Vår pensionsrådgivning betjänar dig i frågor kring ditt
pensionsbelopp.

Vi ger dig råd
ta kontakt med vår
pensionsrådgivning

skicka e-post till

pensionsradgivning@veritas.fi

ring 010 195 623 *
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* Att ringa ett inrikessamtal till våra 01019-servicenummer, inklusive väntetiden, kostar från det fasta nätet lokalnätsavgift
och från mobiltelefon mobilsamtalsavgift. Vi betjänar dig vardagar kl. 8–16.

