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Löpande kompletterande premier till ITP 1 
– i procent av månadslönen för enstaka tjänstemän
ITP 1 

Här anger ni löpande kompletterande premier i procent av den kontant utbetalda bruttolönen för en eller 
flera anställda som har ITP 1 och har fyllt 25 år. Observera att ni inte ska inkludera den ordinarie 
ålderspensionspremien i de kompletterande premierna ni anger nedan. De kompletterande premierna 
ska betalas utöver den ordinarie premien. Ni måste också betala för en premiebefrielseförsäkring varje 
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l ni avsluta betalningen av kompletterande premier använder ni denna blanketts baksida. 
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etagets namn Organisationsnummer 

lj ett alternativ 

Detta är en nyanmälan. Detta är en ändring av tidigare anmälan. 

tecknar kompletterande premier, utöver den ordinarie ITP-premien, för dessa anställda tjänstemän: 

sonnummer (ååååmmdd-nnnn) Förnamn och efternamn Tidpunkt, fr. (åååå-mm) Procentsats av lönen, i % 
< 7,5 ibb*     7,5–30 ibb*  > 30 ibb* 
llectum AB 

tadress 

 76 Stockholm 

Sid 1 (2) 

Växel 

08-508 980 00 

Kundservice 

08-508 981 00 

Organisationsnr 

556636-1159 

Hemsida 

www.collectum.se 

1706  2022.12

 

  X    X 

b står för inkomstbasbelopp. Information om basbeloppets storlek hittar du på collectum.se.

punkt. Obs! Ni kan betala löpande premier tidigast från den månad då er ansökan kommer in till Collectum. 

centsats av lönen, exempel 
 en anställd idag har en månadslön som understiger 7,5 inkomstbasbelopp – exempelvis 30 000 kr i 
naden, så kan ni ändå ange procentsatser i de övriga fälten för att ta höjd för framtida lönehöjningar. Skulle
 anställdes månadslön framöver överstiga 7,5 inkomstbasbelopp behöver ni då inte skicka in en ny 
älan till oss. Om kompletteringen bara ska avse lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp så skriver ni 0 i de övriga 

en.

inarie ITP 1-premie 
n ordinarie premien ni betalar varje månad för en anställd med ITP 1 är 4,5 % på lön upp till 7,5 
omstbasbelopp/12 och 30 % av lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp/12.
n övre gränsen på 30 inkomstbasbelopp gäller från 2023-01-01.

 collectum.se hittar ni mer information om vad ITP kostar.
Observera att blanketten fortsätter på nästa sida! 

Glöm inte att skriva under blanketten. 
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Premiebefrielseförsäkring i Alecta 
Premiebefrielseförsäkringen är obligatorisk och gäller med ett tak på tolv inkomstbasbelopp per år, sammanlagt 
för den anställdes alla kompletterande premier. Försäkringen innebär att den kompletterande premien betalas 
av premiebefrielseförsäkringen om den anställde blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller är föräldraledig 
och får ersättning från Försäkringskassan för detta. Är den anställde helt arbetsoförmögen eller föräldraledig, 
betalar premiebefrielseförsäkringen hela premien. Är den anställde delvis arbetsoförmögen eller föräldraledig 
betalar försäkringen motsvarande del av premien, och ni betalar resten. Vid sjukdom träder försäkringen in efter 
en väntetid på 14 dagar (den lagstadgade sjuklöneperioden). Närmare ersättningsregler framgår av 
försäkringsvillkoren för ITP 1, sjukpension och premiebefrielseförsäkring som kan laddas ner från Alectas 
hemsida, alecta.se. 

Premien för premiebefrielsen bestäms för ett år i taget och betalas alltid utöver de kompletterande premier ni 
anger ovan. Den aktuella premien hittar ni på Alectas hemsida, alecta.se. 

Hälsoprövning 

En hälsoprövning kommer att genomföras för att tjänstemannen ska få ta del av premiebefrielseförsäkringen. 

Försäkringen kommer inte att beviljas för den som inte godkänns i hälsoprövningen och då kommer den 

kompletterande premien att tecknas utan rätt till premiebefrielseförsäkring. När ni betalar kompletterande 

premier utifrån en procentsats, betalar ni en lägre eller ingen premie under sjukdom och föräldraledighet. Det 

kommer inte heller någon ersättning via premiebefrielseförsäkringen. 

Skickar du in blanketten per post måste du skriva under den för hand
Om du skickar in blanketten via Skicka ärenden i internetkontoret behöver du inte underteckna för hand.
För mer information om kompletterande premier, se collectum.se.

Avanmälan av löpande kompletterande premie 
Avsättningen av kompletterande premier ska avslutas för följande anställda tjänstemän. Avanmälan gäller tidigast från och med 
månaden efter det att blanketten har kommit in till Collectum. Skriv under blanketten innan ni skickar in den. 

Personnummer (ååååmmdd-nnnn) Förnamn och efternamn Tidpunkt, gäller från (åååå-mm) 

Arbetsgivarens underskrift (skickar du in blanketten via internetkontoret behöver du inte skriva under den för hand) 
Datum Företagets adress 

Kontaktperson Telefonnummer kontaktperson Underskrift av behörig (om du skickar in blanketten per post)

Mejladress kontaktperson Namnförtydligande 

Som arbetsgivare ansvarar ni för att inhämta och lämna korrekta personuppgifter till Collectum i enlighet med kollektivavtalet om ITP 
och TGL och vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Collectum hanterar personuppgifter på collectum.se. 
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