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DITT
ITP 1-VAL
Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet
att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få
pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt val eller inte är du ett
steg närmare en trygg pension bara genom att ha tjänstepension.
Läs mer om vilka val du kan göra i den här broschyren.
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DET HÄR ÄR ITP 1
Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1.
Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din
tjänstepension.

TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 GER DIG
■■ ålderspension

Det är Svenskt Näringsliv och
PTK som har kommit överens
om ITP-avtalet.

■■ ersättning vid långvarig sjukdom
■■ skydd för din familj – om du väljer till det.

HUR MYCKET PENGAR BETALAR
DIN ARBETSGIVARE IN?
Ålderspensionen i ITP 1 baseras på en viss procent av din
månadslön:
■■ 4,5 procent av din månadslön upp till 40 250 kronor
■■ 30 procent av lön över 40 250 kronor.

Om du tjänar …

… betalar din
arbetsgivare

På ett år blir det
så här mycket
att placera

25 000 kr/mån

1 125kr

13 500 kr

35 000 kr/mån

1 575 kr

18 900 kr

45 000 kr/mån

3 226 kr

38 835 kr

Från månadsbeloppet drar Collectum en administrationsavgift
på 1 procent (max 450 kronor per år).
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DE HÄR VALEN
KAN DU GÖRA
Du kan själv välja
■■ i vilket försäkringsbolag du vill att dina
ITP 1-pengar ska förvaltas
■■ om du vill ha återbetalningsskydd
■■ om du vill ha familjeskydd.
På nästa sida ser du hur du gör valen.

Gör du inget val kommer
du att få två påminnelser
från oss, för att du inte ska
missa möjligheten att välja
skydd till familjen utan att
behöva fylla i en hälsodeklaration. Vill du fortfarande inte
göra ett val är det bara att
bortse ifrån påminnelserna.

MÅSTE MAN VÄLJA?
Nej, du måste inte göra något val. Gör du inget val placeras
dina pengar i en utvald och kvalitetssäkrad försäkring med låg
avgift. Den kallas ickevalsalternativet och är ett av de alternativ som du också kan välja i ITP 1-valet.
Om du vill att din familj ska få ersättning om du skulle dö
innan du går i pension måste du välja antingen återbetalningsskydd eller familjeskydd eller båda. Gör du inget val har du
inget av de här skydden.
Kom ihåg att du alltid kan ändra ditt val i framtiden.

Med tjänstepensionen ITP 1
har du en trygg tjänstepension
med låg avgift – oavsett om
du gör ett aktivt val eller inte.
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SÅ HÄR GÖR DU
ITP 1-VALET
Logga in på Mina sidor på collectum.se
och gör ditt val där.

VÄLJA PLACERING
■■ Du väljer en traditionell försäkring för 50 % av
inbetalningarna till din ITP 1.
■■ För resterande 50 % kan du välja antingen traditionell
försäkring eller fondförsäkring, eller också 25 % av varje.

VÄLJA TILL SKYDD FÖR FAMILJEN
■■ Välj om du vill ha återbetalningsskydd. Då får din familj
den ITP 1-pension du har tjänat in när du dör.
■■ Välj om du vill ha familjeskydd. Då får din familj en extra
pension om du dör innan du går i pension.
Vill du hellre göra valet på blankett, laddar du ner den
på collectum.se.
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På Mina sidor ser du också
vilka löner din arbetsgivare
rapporterat in för dig.

VAD SKA MAN
VÄLJA OCH HUR
SKA MAN TÄNKA?
Hur engagerad vill du vara i ditt pensionssparande?
Hur mycket risk är du beredd att ta? Behöver din familj
extra pengar om du skulle dö?
De frågorna behöver du fundera över när du gör ditt val.
Vill du ha råd om hur du ska välja, gå in på PTK:s rådgivningstjänst, www.radgivningstjanst.se.

VAD INNEBÄR …
… TRADITIONELL FÖRSÄKRING?

En försiktigare placering med vissa garantier. Du behöver inte
engagera dig i placeringen, det sköter försäkringsbolaget.
… FONDFÖRSÄKRING?

En mer riskfylld placering utan garantier men med möjlighet
till större avkastning. Kräver större engagemang från dig.
Du väljer själv bland bolagets fonder.

Pengarna hamnar först i en
entrélösning, som är flera
fonder i kombination. Du
har sedan möjlighet att välja
fonder själv.

… ÅTERBETALNINGSSKYDD?

Din familj får den ITP 1-pension du har tjänat in när du dör.
Är du ung har du kanske inte så mycket pengar intjänade än,
men när du närmar dig pension kan det handla om mycket
pengar. Du betalar ingen avgift för skyddet, men du går miste
om intäkter till din egen pension i form av arvsvinster.
… FAMILJESKYDD?

En extra pension som din familj får om du dör innan du går i
pension. Hur mycket som betalas ut och hur länge bestämmer
du. Ju högre nivå, desto mer kostar familjeskyddet. Tänk på att
skyddet också blir dyrare ju äldre du blir. Kostnaden tas från
inbetalningarna till din egen ITP 1.

Vill du veta mer om
placeringsalternativ,
arvsvinst, vad familjeskydd
kostar eller vem som kan få
pengar efter dig när du dör,
läs mer på collectum.se!
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DE HÄR BOLAGEN
KAN DU VÄLJA
MELLAN
Vi har noga valt ut vilka försäkringsbolag du kan välja
som förvaltare av dina ITP 1-pengar.
Vi har ställt krav på låga avgifter och hög historisk avkastning
för att din pension ska bli så hög som möjligt.
TRADITIONELL FÖRSÄKRING

En jämförelse mellan de
olika alternativen hittar du
på collectum.se.

FONDFÖRSÄKRING

Alecta
www.alecta.se

Danica Pension
www.danicapension.se

AMF
www.amf.se

Handelsbanken Liv
www.handelsbanken.se/itp

Folksam
www.folksam.se/itp

Movestic
www.movestic.se/itp

SEB
www.seb.se/itp

SPP
www.spp.se/itp

Skandia Liv
www.skandia.se

Swedbank
www.swedbank.se/itp

PRIVAT
SPAR ANDE

TJÄNSTEPENSION

ALLMÄN
PENSION
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FÖR DIG SOM
VILL VETA MER
Efter ett helt arbetsliv kan ITP vara en stor del av din
sammanlagda pension. Har du hög lön kan ITP till och med
vara den största delen av pensionspengarna.

HUR STOR BLIR PENSIONEN?
Det går inte att säga på förhand. Pensionens storlek beror på
din lön, hur länge du haft ITP 1 och hur du har valt att
placera pengarna.

PENSIONSPYRAMIDENS TRE DELAR
ALLMÄN PENSION

Om du vill få en bild av hela
din pension kan du logga in
på www.minpension.se.
Vill du ha råd om dina
pensionsval, besök
PTKs rådgivningstjänst,
www.radgivningstjanst.se.

Alla som arbetar i Sverige tjänar in allmän pension. I den ingår inkomstpension och premiepension. Varje år får du information från Pensionsmyndigheten om din allmänna pension.
TJÄNSTEPENSION

Beroende på var man arbetar tillhör man olika tjänstepensionsavtal. Du som är tjänsteman i det privata näringslivet har ITP.
Varje år får du ett rött kuvert från oss där du ser värdet
på din ITP 1.
PRIVAT PENSIONSSPARANDE

Du avgör själv om du vill ha ett privat pensionssparande.
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VAD BEHÖVER
DU GÖRA?
Ingenting faktiskt, om du inte vill. Men vill du, kan du göra
egna val och på så sätt aktivt påverka din pension! Det här är
det viktigaste att tänka på:

1.
2.

ATT HA TJÄNSTEPENSION – DET HAR DU!

Du arbetar på ett företag som erbjuder tjänstepension.
Det är viktigt för en trygg pension.
VÄLJ SKYDD FÖR FAMILJEN – OM DE BEHÖVER EXTRA
PENGAR IFALL DU SKULLE AVLIDA.

Fundera över om du ska välja till återbetalningsskydd eller
familjeskydd. Information om hur du kan tänka hittar du
på collectum.se.
VÄLJ PLACERING FÖR DINA PENGAR – OM DU VILL.

Du har möjlighet att bestämma hur stor risk du vill ta
och i vilket försäkringsbolag du vill ha pengarna. Gör du
inget val kommer dina pengar att hamna i en kvalitetssäkrad försäkring med låg avgift. Jämförelser mellan de
olika bolagen hittar du på collectum.se.

Har du frågor? Ring oss gärna på 020-40 85 00.

Tjänstepensionsföretaget Collectum är valcentral för ITP 1-valet. Vi ägs av
Svenskt Näringsliv på arbetsgivarsidan och PTK på arbetstagarsidan. En av våra
viktigaste uppgifter är att se till att du får så hög tjänstepension som möjligt.
Det gör vi genom att ställa höga krav på de bolag vi upphandlar som förvaltare
av tjänstepensionen ITP 1.

www.collectum.se
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