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Uddelernes ”indefrosne” feriepenge
Som tidligere meddelt i nyhedsbrev af 5. november har BA og DLO aftalt, at uddelere og
varehusdirektører får udbetalt de 5 ugers ”indefrosne” feriepenge med januarlønnen 2021.
De indefrosne feriepenge vil automatisk blive udbetalt i januar uden ansøgning.
Filialuddelere er ikke omfattet af denne aftale, da de ikke er direktør i Brugsforeningen.
Filialuddelere skal derfor søge indefrosne feriepenge via borger.dk. Her kan der søges om at
få 3 uger udbetalt. Er du i tvivl, hvilken overenskomst du er ansat på, kan du kontakte BA
eller DLO.
Indbetaling på pensionsordning i AP Pension
Det er muligt at få de indefrosne feriepenge indbetalt på din pensionsordning i AP Pension.
Hvis de ”indefrosne” feriepenge skal ind som en frivillig indbetaling på pensionsordningen,
skal Service Portalen benyttes.
Linket til serviceportalen findes her: https://coopprod.service-now.com/coop_sp
Her skal man vælge HR→

Pension/Seniorfri→

Frivillig indbetaling

Deadline for at udfylde og indsende blanketten for frivillig indbetaling er den 18. januar 2021
kl. 16.00.

Vigtig info vedrørende udfyldelse af blanketter med indbetaling til frivilling pension
Coop har erfaret, at uddelerne er begyndt at sende blanketter med indbetaling til frivillig
pension, hvilket er rigtigt fint. Coop har dog et par ønsker til, hvordan blanketten bliver
udfyldt, hvis du ønsker at få udbetalt hele beløbet. Vi har lavet et eksempel nedenfor:

For at vi sikre at indbetalingen kommer med i Januar og ikke
December, er det vigtigt at datoen er den 01.01.2021.
AP Pensionsordning SKAT 7
Det er også muligt at oprette en pensionsordning i AP Pension under den særlige Skat 7
ordning.
Her får du en pensionsordning, hvor AP Pension investerer midlerne for dig, men hvor du
samtidig har mulighed for at få dem udbetalt før din eventuelle pensionsalder, hvis det bliver
nødvendigt.
Faktaark om ordningen kan ses her. Ligesom du kan søge rådgivning i AP Pension om,
hvorvidt denne ordning er relevant for dig.

Brev sendt til butikkerne om tjek indberetning af indefrosne
feriepenge
Butikkerne har, fra Lønmodtagernes Feriemilder, modtaget et brev "Tjek jeres indberetning af
indefrosne feriepenge".
Til orientering sørger Coop for indberetningen inden 31.12.20, så du skal bedes se bort fra
henvendelsen fra Lønmodtagernes Feriemidler.

Falske breve og mails
Til orientering er der nogle butikker, der modtager falske breve og e-mails. Såfremt du
modtager enten et brev eller en e-mail, hvor du er i tvivl, er du velkommen til at sende det ind
til BA, og vi vil så hjælpe med at finde ud af, om det er et ægte eller falsk brev/e-mail.

Facebook
Du kan følge BA på Facebook.
Søg på Facebook efter Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller tryk her
Har du spørgsmål til nogle af punkterne i nyhedsbrevet, er du velkommen til at
kontakte BAs kontor på 33248135
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