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Avstå från framtida inbetalningar till  
familjepension inom ITP 2 

 

Namn och adress  Personnummer (ååmmdd-nnnn) 

             
  Telefonnummer dagtid (även riktnummer) 

             
   

        

 
Viktigt att veta är att ett avstående från framtida inbetalningar till familjepensionen är permanent. Avståendet 
gäller alltså samtliga anställningar du kan ha med ITP 2 fram till din pensionering. Det är därför viktigt att du 
läser igenom informationen både på fram- och baksidan innan du skickar in blanketten. 
 
Vem kan göra ett avstående? 
För att avstå från framtida inbetalningar till familjepensionen måste du idag 

• ha en anställning med ITP 2 eller omfattas av ITP 2 genom premiebefrielse1 
• ha en årslön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. 

 
Vem kan inte göra ett avstående? 
Blanketten kan inte användas av dig 

• som inte längre har ITP 2 genom din anställning eller premiebefrielse2 
• vars årslön understiger 7,5 inkomstbasbelopp 
• som har valt alternativ ITP. 

 
Är du nyanställd och har en årslön som överstiger 10 inkomstbasbelopp?  
Läs mer på baksidan. 
 
 
1 Om du har varit arbetsoförmögen i mer än 90 dagar och som minst till 25 %, omfattas du av premiebefrielseförsäkringen inom ITP 2. 
2 Skulle du sluta din anställning medan du är premiebefriad, fortsätter du ändå att ha ITP 2 så länge du är arbetsoförmögen.  
 
Information om basbeloppens storlek hittar du på collectum.se. 
 
 
Underskrift 
Jag vill avstå från framtida inbetalningar till ITP-planens familjepension och har tagit del av texten på 
blankettens fram- och baksida. Jag är medveten om att mitt beslut att avstå är oåterkalleligt. Jag vet också 
att avståendet gäller alla anställningar med ITP 2 som jag kommer att ha till dess att jag går i pension.  
 
Ditt avstående gäller från och med kalendermånaden efter den månad då Collectum fick in blanketten. 
(Skickar du in blanketten i juli gäller avståendet från och med augusti.) 
 
 
Ort och datum Namnteckning 

       

Blankett som inkommer till Collectum mer än 6 månader efter undertecknande är inte giltig. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med vid var tid  

gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på collectum.se. 
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Läs denna information innan du skriver under blanketten 
Vad innebär ett avstående från framtida 
inbetalningar till ITP familjepension?  

När du avstår, avbryts inbetalningarna till din 

familjepension. Tidigare inbetalningar kan inte flyttas, utan 

denna intjänade pension finns kvar hos Alecta. Har du 

förmånstagare när du avlider, får de familjepension efter 

dig.  

Du kan inte göra ett partiellt eller ett temporärt avstående 

från framtida inbetalningar, utan avståendet gäller hela 

premiesumman. 

De framtida inbetalningar som du avstår ifrån, förs över till 

din kompletterande ålderspension ITPK, och det 

försäkringsbolag där du har din ITPK. 

Ett avstående från familjepension är permanent. 

Avståendet gäller alltså samtliga anställningar med ITP 2 

som du kommer att ha fram till pensioneringen. 

 
Viktig information om du vill ersätta 
familjepensionen med annat efterlevandeskydd 
Du som har ITP 2 kan alltid lägga till de efterlevandeskydd 

som ingår i ITPK-valet – familjeskydd och/eller 

återbetalningsskydd. Du fyller då i ITPK-valsblanketten 

som du hittar på collectum.se.  

I vissa fall måste du fylla i hälsodeklarationen som finns på 

ITPK-valsblanketten. Skulle du inte klara hälsoprövningen, 

kan du alltid gå tillbaka till din tidigare familjepensions-

försäkring  

• om du har ansökt om familjeskydd i direkt anslutning 

till familjepensionsavståendet 

• om du kontaktar Collectum inom 30 dagar efter det att 

du har fått avslag på din familjeskyddsansökan. 

 

 

 

Behöver du mer information för att kunna 
fatta ett beslut? 

På collectum.se kan du logga in med e-legitimation och 

beställa uppgifter om 

• hur stor familjepensionsinbetalning du avstår från 

varje månad 

• hur mycket din familjepension minskar vid ett 

avstående – alltså hur mycket dina eventuella 

förmånstagare kan få efter dig när du avlider 

• regler och aktuell premie som ska betalas för ITPK. 

Det går också bra att kontakta Collectum på telefon-

nummer 020-40 85 00 för att beställa en offert med 

ovanstående uppgifter. 

 

Är du nyanställd och har en årslön som 
överstiger 10 inkomstbasbelopp?*  
Då kan du, efter överenskommelse med din arbetsgivare, 

välja alternativ ITP. Gör du valet av alternativ ITP inom 

sex månader från det att du började din anställning, kan 

du dessutom få din alternativa ITP registrerad från 

anställningens första dag.  

 

Det som händer då är att det uppstår en ”krock” mellan 

din alternativa ITP och ditt avstående av familjepension. 

Ett avstående av familjepension blir nämligen ogiltigt om 

du får alternativ ITP registrerad före tidpunkten för 

avståendet. Ring oss gärna om du anar att du kan hamna i 

denna situation, så berättar vi mer. 

 
* Information om inkomstbasbeloppets storlek hittar du 

på collectum.se. 

 

 


	Pnr: 
	Namn:  
	Namn1: 
	Namn2: 
	Tfn: 
	Ort: 
	Obs: Obs! Fyll i på skärmen före utskrift


