
Collectum AB 
Postadress 
103 76 Stockholm 

Växel 
08-508 980 00 

Kundservice 
08-508 981 00 

Organisationsnr 
556636-1159 

Anmälan om utträde ur ITP-planen för frikretsen 

Fylls i av arbetsgivaren 
Den anställdes namn Personnummer  

(ååååmmdd-nnnn) 

Arbetsgivare Organisationsnummer (nnnnnn-nn

Arbetsgivarens mejladress Kostnadsställe 

Arbetsgivarens adress 

* Observera att ett retroaktivt utträde inte medges.

Den person anmälan gäller hör till frikretsen (se nedan) och omfattas inte av avtalen om ITP och T
alternativ som är aktuellt i detta fall. 

Den person anmälan gäller: 
 är verkställande direktör i det aktiebolag som anges ovan. Bifoga en kopia av aktuellt registrering

är inte vd men tillhör befattningsskikt över 2 i befattningsnomenklaturen Svenskt Näringsliv och
om. Tjänstemän i befattningsskikt högre än 2 förekommer endast på mycket stora företag. Ange i ru
befattningsfunktion och antalet underställda. 

äger ensam eller tillsammans med annan aktieägare som är make, förälder eller barn minst 1/

är personligen arbetsgivare. Ange i rutan för noteringar på vilket sätt arbetsgivarfunktionen föreligg
delägarskap i handelsbolag). 

Personuppgifter 
Collectum behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. Lä

Tjänstegrupplivförsäkring TGL 
Det är valfritt att teckna TGL för en person ur frikretsen. Vill ni 
inte teckna TGL för personen ovan, lämna hela detta fält tomt. 

Vi har TGL i Alecta. 
Kryssa för rutan. Vi kontaktar 
Vi har TGL i
Kontakta bolaget för att teckn
* Valbara TGL-bolag ser ni på

Den anställde är fullt arbetsför 

Ja Nej

Noteringar 

Arbetsgivarens underskrift Den anställdes underskrift 
Datum (åååå-mm-dd) Telefonnummer (även riktnr) Datum (åååå-mm-dd) 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Collectums noteringar 
Organisationsnummer Personnummer Tidpunkt (ååmm) 
2410  2018.03 

Hemsida 
www.collectum.se 

Utträde önskas fr o m 
(åååå-mm)* 

nn) 

GL. Kryssa för det 

sbevis 

 PTK kommit överens 
tan för noteringar din 

3 av aktierna i företaget. 

er (t ex genom 

s mer på collectum.se. 

Alecta för er räkning. 
    (ett valbart bolag*) 

a TGL direkt hos dem. 
 www.collectum.se/foretag.

Ärendetyp 

734 

k86726
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