
Volvoanställda kan fira lite extra den 27 september
> Den 27 september är tjänstepensionens dag. Det är
ett evenemang som är till för att lyfta fram och
informera om fördelarna med tjänstepension.
Framtidens pensionärer kommer att få en stor del av
sin pension från just tjänstepensionen, men
kännedomen om dess betydelse är ganska låg.
Initiativet kommer från Collectum och en lång rad
arbetsgivare, försäkringsgivare, fackförbund och
mediaaktörer är engagerade i temadagen

Som Volvoanställd finns det anledning att fira lite extra.
Du  har nämligen en unik förmån, Volvo
Företagspension. Varje månad avsätts en avtalad
premie till en extra tjänstepension som förvaltas av oss
på VFF Pension. Kanske inte något du tänker på
dagligen men det blir faktiskt en påtaglig förstärkning
av din ekonomi den dagen du lämnar yrkeslivet. Och
glöm inte möjligheten att flytta tidbankstimmar till
pensionskontot. Läs mer om Tjänstepensionens dag
och se kampanjfilmerna på
www.tjanstepensionensdag.se.

Inloggning med BankID på din personliga VFF-sida
> I höst förenklar vi åtkomsten till din personliga sida. Inloggningen som hittills skett med lösenord kommer nu
att kunna göras även med BankID eller mobilt BankID. Starten är planerad till slutet av oktober. Exakt datum
kommer att publiceras på vår hemsida så snart som möjligt.

När vi förenklar inloggningen till din personliga sida så passar vi även på att göra den mobilvänlig. Med så
kallad responsiv design så får du alltid maximal läsbarhet och kan använda sidan utan ständigt zoomande.

CONNY TIPSAR

Flytta tidbankstimmar till pensionskontot  
> Som Volvoanställd kan du enkelt omvandla tidbankstimmar till premier i din
Volvo Företagspension. Du gör det direkt i din tidrapportering, när du vill, och det

Ser mailet konstigt ut? Klicka här.

http://www.vffpension.se/files/newsletter/20160927-125030-9162.html?ref=newsletter


påverkar inte något avdragsutrymme. Några arbetsgivare erbjuder även att omvandla
bonus till pensionspremie till samma försäkring.

Glöm inte att du enkelt kan hålla koll på hur din pensionsbild ser ut. Logga in på
www.minpension.se så får du en samlad pensionsbild som även innefattar dina
pensioner hos VFF Pension.

Conny Granbom, chef försäkringsadministration

MARIE KOMMENTERAR

Stark aktiemarknad men fallande räntor 
> Sommarvärmen har hållit i sig långt in i
september och vi har fått njuta av många fina
sensommardagar. Avkastningen på VFFs kapital
har också varit bra, per augusti har vi nått 6,15%.
Det är en stark aktiemarknad tillsammans med
fallande räntor som bidragit till detta. Samtidigt
innebär de låga räntenivåerna att det blir svårt att
generera avkastning på räntor framgent.

För att skydda VFFs solvens och för att ge
förutsättningar för en bra kapitalavkastning trots
dagens låga räntor, har VFFs fullmäktige beslutat
att sänka den garanterade räntan från 1,5% till 0,7%
fr o m 1 oktober. Ändringen innebär ingen
förändring av vår aktuella återbäringsränta som från
den 1 juni 2016 är 4% för våra tjänstepensioner och
9% för vår privata pension. 

Den 27 september är det tjänstepensionens dag.
När det privata pensionssparandet i praktiken
försvunnit får tjänstepensionen en viktigare roll. Du
som är medarbetare inom AB Volvo eller Volvo Cars
har med automatik en extra tjänstepension – Volvo
Företagspension, och en lång anställning ger
faktiskt ett betydande tillskott. Hur mycket kan du se
om du loggar in på www.minpension.se och gör en
prognos.

Marie Hagstedt, vd

VFF Pension förvaltar Volvo Företagspension och PLUSpension med ett sammanlagt kapital på 
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