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Sidste udkald: Hvad skal
din fritvalgskonto gå til?
Senest 30. april skal du meddele, hvis du vil
bruge din fritvalgskonto på frihed! Se her hvad
du skal gøre:
Da forhandlingerne om OK 20 var i fuld gang, aftalte vi at forlænge den normale
frist for valg omkring anvendelse af midlerne på alle Lkf’s fritvalgskonti.
Forlængelsen betød at vi udskød svarfristen til 1. maj (fra 1. april)

Det drejer sig om 3,0 % af din løn!
Valget er vigtigt og beløbet er ikke længere et lille beløb, så vi opfordrer dig til at
tage aktivt stilling til hvad du vil med dine penge. Der vil i manges tilfælde være
tale om 15.000 kr. eller mere før skat pr. år.
Valget du skal beslutte er uhyre enkelt. Du skal vælge om du vil:
A) have beløbet udbetalt via lønnen, eller
B) have beløbet sat ind på din pensionsopsparing. (med mulighed for senere at
kunne købe frihed i form af seniordage og omsorgsdage)

Hvordan udfylder jeg den seddel Arriva har sendt ud?
Der er flere der har spurgt til, hvordan de udfylder den linje, hvor man skal
skrive, hvis man ønsker at overføre beløbet til pensionsopsparingen, idet denne
kan misforstås.
Hvis du ønsker at overføre hele din fritvalgskonto (alle beløb optjent pr. år)
skriver du 100% på linjen ud for hvor stor en andel af din konto du vil overføre.
Hvis du kun ønsker at overføre det halve, skriver du 50% osv.
Du kan også vælge at overføre dine feriefridage til pensionsopsparingen. I så fald
benytter du linjen i skemaet til dette.
Foretager du dig intet, bliver hele beløbet bare udbetalt med din løn.
Husk sidste frist er 30. april kl. 23:59!
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