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Löpande kompletterande premier till ITP 1 
– samtliga tjänstemän
ITP 1 

Här anger ni löpande kompletterande premier som ska gälla för samtliga tjänstemän med 
ITP 1 som fyllt 25 år. Välj mellan alternativen fast premie per månad, procentsats av lönen eller 
premietrappa. Observera att ni inte ska inkludera den ordinarie ålderspensionspremien i de 
kompletterande premierna ni anger nedan. De kompletterande premierna ska betalas utöver 
den
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 ordinarie premien. Ni måste också betala för en premiebefrielseförsäkring varje månad 
 baksidan). 

pgifter om arbetsgivaren 

etagets namn Organisationsnummer 

lj ett alternativ 

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

punkt 

ller från (åååå-mm) 

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

lj något av alternativen 1, 2 eller 3 Ordinarie ålderspensionspremie 
Den ordinarie premien ni betalar varje 
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ernativ 1 – fast belopp per månad (utöver ordinarie ITP-premie) 
opp i kronor 

ernativ 2 – procentsats av lönen (utöver ordinarie ITP-premie) 

månad för en anställd med ITP 1 är 4,5 % 

på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp/12 

och 30 % på lön över 7,5 

inkomstbasbelopp/12.

 < 7,5 inkomstbasbelopp Lön > 7,5 inkomstbasbelopp 

% % 

ernativ 3 – premietrappa (utöver ordinarie ITP-premie) . Läs först här och fyll sedan i på baksidan. 
kan som mest ange fem löneintervall och åtta åldersintervall. Den lägsta åldern är 25 år och den högsta 65 
Löneintervallen brukar normalt spänna mellan 0 och 30 inkomstbasbelopp (ibb), men ni kan ange högre 
åer om ni vill. (Vid registreringen dividerar vi basbeloppet med 12 för att få fram premien per månad.) 

empel på hur en premietrappa kan se ut 
retaget har beslutat att betala kompletterande premier för anställda från 25 års ålder fram till pensionsåldern, vid 65. De 
vänder hela basbeloppsintervallet från 0 till 30 inkomstbasbelopp. 

der, 
 m–t o m 

Löneintervall, i ibb* Löneintervall, i ibb Löneintervall, i ibb Löneintervall, i ibb 

0–5 ibb 5–7,5 ibb 7,5–10 ibb 10–30 ibb 

p till 35 1 % 2,5 % 1 % 1 % 

-45 1,5 % 2 % 1,5 % 1,5 % 

-55 2 % 1 % 1 % 1 % 

-65 2,5 % 0 % 0 % 0 % 
står för inkomstbasbelopp. Information om basbeloppets storlek hittar du på collectum.se. 

Observera att blanketten fortsätter på nästa sida! 

Glöm inte att skriva under blanketten. 

k86726
Placed Image

K97910
Maskinskriven text

K97910
Maskinskriven text



1708  2020.10 

Sid 2 (2) Collectum AB 
Postadress 

103 76 Stockholm 

Växel 

08-508 980 00 

Kundservice 

08-508 981 00 

Organisationsnr 

556636-1159 

Hemsida 

www.collectum.se 

X  X 

 X  X 

Fyll i vilka kompletterande premier som ska gälla för de olika ålders- och löneintervallen 

Ålder, 
fr o m–t o m 

Löneintervall, i ibb Löneintervall, i ibb Löneintervall, i ibb Löneintervall, i ibb Löneintervall, i ibb 

% % % % % 

% % % % % 

% % % % % 

% % % % % 

% % % % % 

% % % % % 

% % % % % 

% % % % % 

Premiebefrielseförsäkring i Alecta 
Premiebefrielseförsäkringen är obligatorisk och gäller med ett tak på tolv inkomstbasbelopp per år, samman-
lagt 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 om färre än tio anställda ska ha kompletterande premier 
Om er anmälan gäller färre än tio anställda, kommer en hälsoprövning att genomföras för att tjänstemannen 
ska få ta del av premiebefrielseförsäkringen. Premiebefrielseförsäkringen kommer inte att beviljas för den som 
inte godkänns i hälsoprövningen och då kommer den kompletterande premien att tecknas utan rätt till 
premiebefrielse. 

• Har ni tecknat fast premie, fortsätter ni att betala denna premie.

• Har ni tecknat procentsats eller premietrappa, betalar ni en lägre eller ingen premie.

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 kompletterande premier 

Avanmälan gäller tidigast från och med månaden efter det att blanketten har kommit in till Collectum. Efter att ha kryssat i 
rutan måste ni också skriva under blanketten. 

Vi avanmäler de löpande premierna för samtliga anställda tjänstemän. 

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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