
Nu kan du logga in med Mobilt BankID
> Vårt arbete med att förenkla för dig som försäkrad
fortsätter. Vår senaste förbättring är att du kan logga in
på din personliga sida med Mobilt BankID för att se
dina försäkringar. 

När du loggar in på din personliga sida från mobilen är
den nu också responsiv, så att den anpassar sig till
telefonens skärm för bästa läsbarhet.

Höjd premie för VCC-anställda
> Den ordinarie årliga premieinbetalningen för anställda på Volvo Cars betalas in på försäkringarna före jul. En
god nyhet är att premien höjts till 500 kr per månad för 2016. För AB Volvo och övriga bolag så kommer den
ordinarie årliga premien att betalas in som vanligt, i mars 2017. 

CONNY TIPSAR

Tidbanksväxling – unik fördel för Volvoanställda

> När avdragsrätten för privat pensionssparande upphörde den 1 januari 2016
försvann i praktiken fördelarna med privat pensionssparande på det sätt vi vant oss
vid. Men som Volvoanställd kan du själv förstärka din Volvo Företagspension genom
att omvandla tidbankstimmar till pensionspremier.

Förutom att du får en högre pension lägger företaget även till ca 5,7% extra på din
avsättning vilket ökar din framtida pension ytterligare.

Hör av dig till oss om du har frågor kring tidbanksväxlingen.

Conny Granbom, chef försäkringsadministration

Ser mailet konstigt ut? Klicka här.
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MARIE KOMMENTERAR

En stark höst med fortsatt god avkastning
> Nu har vi redan kommit en bit in i advent och det
är snart dags att lägga ytterligare ett år till
handlingarna. Avkastningen på VFFs kapital har
varit fortsatt positiv under hösten och
återbäringsräntorna är oförändrade. För Volvo
Företagspension 4% och för PLUSpension 9%.
Nyckeltalen för solvens och konsolidering har
förstärkts något under hösten och ligger på 124%
respektive 119% vid utgången av oktober.

Förändringarna i pensionssystemet gör att det blir
allt viktigare att kunna ge korrekt och begriplig
information. VFF Pensions mål är att vara en
ansvarsfull och effektiv organisation som ger stabil
och hållbar avkastning på förvaltat kapital. Vi har
också ett ansvar för att ge god service till våra
försäkringstagare. Det gäller inte bara för de delar vi
förvaltar utan för pensionsfrågor i allmänhet. 

Därför kommer vi gärna ut på arbetsplatserna,
exempelvis på avdelningsmöten eller introduktion av
nyanställda, och delar med oss av vår kunskap runt
pension.

Avslutningsvis vill jag önska alla en fin tid i advent
och en skön julledighet när det blir dags för
detta. Även i år avstår vi från julklappar; vi har
istället valt att stödja Stadsmissionens arbete genom
en gåva.

Marie Hagstedt, vd

 

Istället för julklappar skänker vi en
gåva till Göteborgs Stadsmission.
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