ARPL-FÖRSÄKRING

ARBETSPENSIONSSKYDD FÖR
PERSONALEN SMIDIGT OCH BEHÄNDIGT
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo är ett arbetspensionsbolaget som ägs av sina kunder
och som sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet för arbetstagare och företagare i kundföretagen.
Vart tredje finländskt företag och över 40 procent av företagarna sköter sin arbetspensionsförsäkring i Elo.
Vi stöder företag och företagare att växa genom att tillhandahålla ett täckande utbud av
arbetspensionsförsäkringstjänster och genom att bygga en god arbetshälsa tillsammans med våra kunder.

ARBETSTAGARE INOM DEN
PRIVATA SEKTORN SKA
FÖRSÄKRAS MED EN ARPLFÖRSÄKRING
Då du i egenskap av arbetsgivare anställer en arbetstagare,
ska du försäkra honom eller henne med en lagstadgad
arbetspensionsförsäkring (ArPL). Försäkringen tryggar
arbetstagarens arbetspensionsskydd. Företag, samfund
eller privathushåll kan fungera som arbetsgivare.
Arbetet ska försäkras då arbetstagaren

• är 17–68 år. Försäkringsskyldigheten börjar
från ingången av den kalendermånad som
följer efter att arbetstagaren har fyllt 17 år
och fortsätter fram till slutet av den månad
under vilken arbetstagaren fyller 68 år.

ARPL-AVGIFTEN ÅR 2019
Arbetsgivaren och arbetstagaren delar på ArPL-avgiften.
Arbetsgivaren uppbär arbetstagarens andel av pensionsavgiften i samband med lönebetalningen och redovisar
hela arbetspensionsavgiften till Elo.

• ArPL-grundavgiften för arbetsgivare med

försäkringsavtal är 25,20 % av lönesumman
- Arbetsgivare med försäkringsavtal som har fast
anställda arbetstagare eller en lönesumma som
är minst 8 502 €/6 mån.

•Om arbetsgivarens lönesumma år 2017 har

varit minst 2 083 500 euro är
försäkringsavgiften därtill beroende av
invalidpensionsavgiften enligt avgiftsklassen
och nedsättningen av avgiftsförlustandelen.

• tjänar minst 59,36 euro i månaden år
2019.

ARPL-FÖRSÄKRINGEN
TRYGGAR FÖRSÖRJNINGEN
Det lagstadgade arbetspensionsskyddet som intjänats
genom arbete utgör grunden för arbetstagarens pensionsskydd. ArPL-försäkringen tryggar en skälig försörjning då
arbetsinkomsterna upphör på grund av ålderdom eller
arbetsoförmåga eller i händelse av att familjeförsörjaren
avlider.

ARPL-TJÄNSTER TILL
FÖRSÄKRINGSTAGAREN
• Våra experter hjälper dig i alla frågor som
gäller arbetspensionsförsäkring.

• Du kan sköta dina försäkringsärenden enkelt i

• ArPL-avgiften för tillfälliga arbetsgivare är
25,20 % av lönesumman.

- Tillfälliga arbetsgivare som inte har fast anställda
arbetstagare och lönesumman är mindre än
8 502 €/ 6 mån.

• Arbetstagarens andel av ArPL-avgiften
- andel för 17–52-åriga arbetstagare är 6,75 %av
lönen
- andel för 53–62-åriga arbetstagare är 8,25 %av
lönen
- andel för arbetstagare som har fyllt 63 år är
6,75 % av lönen.

Läs mer om ArPL-försäkringen på adressen
www.elo.fi/arpl.

Elos webbtjänst. Läs mer på adressen
www.elo.fi/webbtjanst.

• För våra kundföretag tillhandahåller vi även

TP-0115-sv 0118

arbetshälsotjänster som främjar välbefinnandet
i arbetet samt mångsidiga finansieringstjänster.
Läs mer på www.elo.fi.

ARPL-FÖRSÄKRING

FRÅGA MER
Försäkringstjänster
Tfn 020 694 744
www.elo.fi

