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ITPK-VALET
PP PENSION
Din arbetsgivare betalar för din framtida tjänstepension ITP.
Genom att göra ett ITPK-val bestämmer du hur en del av pengarna ska sparas.
Här har vi samlat allt du behöver veta för att göra ditt ITPK-val.

PLACERA DINA PENGAR
GENOM ITPK-VALET
Du kommer att få pengar från flera håll den dagen du går i pension.
Förutom den allmänna pensionen har du dessutom en kollektivavtalad
tjänstepension, ITP, hos PP Pension. En del av tjänstepensionen ITP heter
ITPK. Du kan själv bestämma hur den här delen av pensionen ska sparas.
VAD ÄR ITPK-VALET?
Din arbetsgivare betalar varje månad in pengar till din ITPK. Premien
motsvarar 2 procent av din lön. Du ska ta ställning till tre frågor i ITPK-valet:
■■ Vill du placera dina pensionspengar i en traditionell försäkring

eller i en fondförsäkring?

■■ Vill du att din familj ska få din ITPK-pension när du avlider?
■■ Vill du lägga till en extra pension, som din familj får om du skulle

avlida innan du går i pension?

VÄLJ VEM SOM SKA TA HAND OM DINA PENGAR
TRADITIONELL FÖRSÄKRING

Väljer du traditionell försäkring är det försäkringsbolaget som bestämmer hur
dina pengar ska placeras. Det är en försiktigare placering med vissa garantier.
Hur stor din pension blir beror både på hur mycket pengar som har betalats
in och hur väl försäkringsbolaget förvaltar dina pengar. Din framtida pension
påverkas också av vilka avgifter försäkringsbolagen tar ut.

Tjänar du 35 000 kronor i månaden betalar
din arbetsgivare in 700 kronor till din ITPK
varje månad. Du bestämmer själv hur
dessa pengar ska förvaltas.
Från månadsbeloppet drar Collectum en
administrationsavgift på 1 procent.
DU FÅR PENSION FRÅN OLIKA HÅLL.
Utöver tjänstepension får du också allmän
pension från Pensionsmyndigheten.
I den allmänna pensionen ingår
inkomstpension och premiepension,
som du placerar själv genom
premiepensionsvalet. Om du har ett
privat pensionssparande tillkommer
också det.

TRADITIONELL FÖRSÄKRING HOS PP PENSION

Du som har ITP 2 i PP Pension kan även välja dem som förvaltare.
PP Pensions grundalternativ innebär följande:
■■ Du får en garanterad ränta.
■■ Ditt pensionskapital placeras i en blandning av aktier, obligationer

och fastigheter.

■■ Du kan få återbäring som höjer din ITPK om PP Pension lyckas

bra med förvaltningen av dina pengar.

■■ Du har ett garanterat återbetalningsskydd på fem prisbasbelopp

(232 500 kronor år 2019) för familjen. Du kan komplettera med
ITPK familjeskydd.

PP Pensions garanterade
återbetalningsskydd gäller så länge
premierna betalas in. Det gäller alltså inte
för den som har gått i pension eller har
slutat sin anställning av andra skäl.

FONDFÖRSÄKRING

Väljer du fondförsäkring är det du som bestämmer i vilken eller vilka fonder
dina pengar ska sparas. Du är inte garanterad någon värdeutveckling utan tar
hela risken själv. Ditt sparkapital kan öka eller minska beroende på hur det går
för de fonder du har valt. Storleken på din pension beror både på hur mycket
pengar som har betalats in, vad dina andelar i fonderna är värda den dagen du
går i pension och vilka avgifter fondbolaget har tagit ut.
FONDFÖRSÄKRING HOS PP PENSION.

För dig som har ITP 2 i PP Pension finns det ytterligare ett alternativ –
fondförsäkring i PP Pension.

VAD HÄNDER OM DU INTE VÄLJER?
Om du inte gör något ITPK-val sparas dina
pengar i en traditionell försäkring hos
PP Pension. För mer information: gå in på
www.pppension.se eller ring 020-29 90 50.

DU KAN OCKSÅ VÄLJA TILL
SKYDD FÖR DIN FAMILJ
Det finns två skydd för efterlevande i ITPK-valet – återbetalningsskydd
och familjeskydd. Välj båda, bara det ena eller inget alls beroende på
din familjesituation.
ÅTERBETALNINGSSKYDD
Väljer du återbetalningsskydd får din familj den ITPK-pension som du tjänat in
om du dör innan du har fått ut alla pengarna. Du betalar ingen avgift, däremot
går du miste om intäkter i form av arvsvinster, som de som avstår åter‑
betalningsskydd får. Valet av återbetalningsskydd påverkar därmed storleken
på din framtida pension. Arvsvinsterna är relativt små fram till pensionsåldern,
men blir större därefter.
Ändrar du ditt val av återbetalningsskydd i framtiden gäller ändringen alla
dina ITP-försäkringar inom samma avtalsområde, i de fall du har flera försäkringar. Väljer du bort återbetalningsskydd gäller det även tidigare inbetalda
premier.
Om du har valt PP Pensions grundalternativ – traditionell försäkring –
ingår alltid återbetalningsskydd utan att det påverkar din ITPK-pension.
PP Pensions garanterade återbetalningsskydd går inte att välja bort och gäller så
länge premierna betalas in. Det gäller alltså inte för den som har gått i pension
eller har slutat sin anställning av andra skäl.

VEM FÅR PENGARNA NÄR DU AVLIDER?
Pensionen betalas i första hand ut till din
make eller maka, registrerade partner
eller sambo och i andra hand till dina
barn. Du kan i viss mån ändra vem som
får pengarna genom att skriva ett särskilt
förmånstagarförordnande. Läs mer på
collectum.se om vilka du kan välja som
förmånstagare.

FAMILJESKYDD
Väljer du familjeskydd får din familj en extra pension om du avlider innan du
har gått i pension. Du väljer belopp och utbetalningstid. Beroende på vad du
väljer och din ålder, kostar familjeskyddet olika mycket. På collectum.se kan du
se vad familjeskyddet kostar för just dig. Notera att familjeskyddet blir dyrare i
takt med att du blir äldre. Kostnaden dras från inbetalningarna till din ITPK.
Familjeskyddet tecknas i Alecta och gäller så länge det betalas in pengar till
din ITPK. Om du slutar arbeta hos en arbetsgivare som har ITP eller om du
väljer bort familjeskyddet får inte din familj den här pensionen.

HÄLSOKRAV
Skickar du in din valblankett så att den är hos oss före datumet i ruta D
på blanketten, behöver du inte fylla i hälsodeklarationen när du väljer
återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Om datumet har passerat,
eller om det saknas datum, ska du däremot fylla i hälsodeklarationen.

DU KAN ÄNDRA DINA VAL
Du kan när som helst ändra ditt ITPK-val
om din familjesituation ändras.

VÄLJ MELLAN DE
HÄR BOLAGEN
GRUNDALTERNATIV

FAMILJESKYDD

PP Pension
traditionell försäkring med
återbetalningsskydd
www.pppension.se

Alecta
www.alecta.se

TRADITIONELL FÖRSÄKRING

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

PP Pension
www.pppension.se

Skandia Liv
www.skandia.se

SPP
www.spp.se/itp
Swedbank
www.swedbank.se/itp

GLÖM INTE ATT SKRIVA UNDER!
Det är viktigt att du skickar in blanketten med din underskrift per post.
Vi hanterar blanketten som ett originaldokument.
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Tjänstepensionsföretaget Collectum är valcentral för ITPK-valet.
Vi har inget vinstintresse och kan därför ge dig objektiv information inför ditt val.
Välkommen att läsa mer!

www.collectum.se

