ILMOITUSTAULULLE
Arvoisa kannattajaosakas
Arvoisat eläkekassan jäsenet
APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN A-OSASTON LISÄELÄKE
Apteekkien Eläkekassan kassankokous on 28.4.2010 yksimielisesti päättänyt
vakuuttaa A-osaston eläkkeet henkivakuutusyhtiössä 1.10.2010 alkaen.
Tulevaisuuden vaihtoehtoja harkittaessa vakuuttaminen osoittautui parhaaksi
vaihtoehdoksi.
Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Farmasialiiton välisissä neuvotteluissa oli
päädytty maksuperusteiseen lisäeläkejärjestelmään siirtymisestä kaikkien vielä
työsuhteessa olevien farmaseuttisen koulutuksen omaavien henkilöiden osalta.
Maksuperusteisen järjestelyn toteuttaminen omassa eläkekassassa ei tarvittavien
hallinnollisten palvelujen puuttuessa ollut järkevää. Jotta uuden maksuperusteisen
järjestelyn hinnoittelu saatiin vakuutetuille edulliseksi, päädyttiin siihen, että myös
olemassa olevan etuusperusteisen järjestelyn hoitaminen siirretään vakuutukseen.
Lisäksi on järkevää, että sekä vanhan että uuden järjestelyn eläkkeet tullaan
maksamaan samasta paikasta.
Vakuutusyhtiöksi on valittu Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö eli Mandatum Life.
Valinta perustui Mandatum Lifen nykyaikaiseen internet -pohjaiseen järjestelmään
sekä eläkeosaamiseen ja vakavaraisuuteen. Apteekkariliiton jäsenapteekkien uusi
maksuperusteinen lisäeläke on myös vakuutettu Mandatum Lifessä.
A-osaston siirtoon on haettu Finanssivalvonnan suostumusta. Vakuutukseen
siirtyminen ei edellytä Teiltä mitään toimenpiteitä. Finanssivalvonnan
Virallisessa lehdessä julkaistava kuulutus lähetään oheisena. Myös kuulutus
on pantava työpaikan ilmoitustaululle ja pidettävä siellä vähintään 5. elokuuta
saakka. Tämä kirje ja kuulutus on julkaistu lisäksi eläkekassan nettisivuilla
5.7.2010.
Mandatum Life korottaa maksussa olevia eläkkeitä vahvistamallaan
asiakashyvityksellä kunkin vuoden alussa.
Lisäeläkkeen vakuuttamisella ei ole vaikutusta lakisääteiseen eläkkeeseen ja sen
hakemiseen. Lakisääteisen työeläkkeen myöntää ja maksaa edelleen Apteekkien
Eläkekassa. Vastaisuudessa lisäeläkkeen myöntää ja maksaa Mandatum Life.
Lisätietoja: Mandatum Life, Sesam-tiimi, puh. 010 516 7926
sesamposti@mandatumlife.fi
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TILL ANSLAGSTAVLAN
Ärade delägare
Ärade medlemmar i pensionskassan
TILLÄGGSPENSIONEN ENLIGT APOTEKENS PENSIONSKASSAS A-AVDELNING
Apotekens Pensionskassas kassamöte har 28.4.2010 enhälligt beslutat att försäkra
A-avdelningens pensioner i ett livförsäkringsbolag fr.o.m. 1.10.2010. Då olika
alternativ inför framtiden övervägts har försäkrandet visat sig vara det bästa
alternativet.
Under förhandlingar mellan Finlands Apotekareförbund och Finlands
Farmaciförbund har man beslutat att överföra den tidigare förmånsbaserade
tilläggspensionsanordningen till premiebaserad tilläggspension. Att ordna den
premiebaserade anordningen i den egna pensionskassan var inte förnuftigt. För att
få prissättningen av den nya premiebaserade anordningen förmånlig för de
försäkrade beslöt man att också överlåta skötseln av den nuvarande
förmånsbaserade anordningen till försäkringen. Därtill är det förnuftigt att både den
gamla och den nya anordningen kommer att utbetalas från samma ställe.
Till försäkringsbolag har valts Mandatum Livförsäkringsaktiebolag dvs. Mandatum
Life. Valet grundar sig på Mandatum Lifes moderna internetbaserade system samt
pensionskunnande och soliditet. Apotekareförbundets medlemsapoteks nya
premiebaserade tilläggspension är också försäkrad i Mandatum Life.
För överlåtelsen av A-avdelningen har det ansökts om Finansinspektionens
samtycke. Överlåtelsen till försäkringen förutsätter inga åtgärder av Er.
Kungörelsen som finns i Finansinspektionens officiella tidning skickas
bifogat till kännedom. Även kungörelsen skall sättas upp på anslagstavlan
och vara där åtminstone till den 5. augusti. Det här brevet samt kungörelsen har
även publicerats på pensionskassans nätsidor.
Mandatum Life justerar de pensioner som utbetalas i början av varje år med en
kundgottgörelse som bekräftas.
Försäkrandet av tilläggspensionen påverkar inte den lagstadgade pensionen och
ansökandet av den. Den lagstadgade pensionen beviljas och utbetalas fortfarande
av Apotekens Pensionskassa. I fortsättningen beviljar och utbetalar Mandatum Life
tilläggspensionen.
Tilläggsuppgifter: Mandatum Life, sesamteamet, tel. 010 516 7926
sesamposti@mandatumlife.fi
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