
790321-6724Personnummer: ÅHLANDER, CAROLINE 
GÄRDSLÄTT SÖDERGÅRD 2 
285 34 MARKARYD

2010-01-11Anställningsdatum: 
Arbetsgivare: UTBILDNINGSBOLAGET AB

Detta är en sammanställning av de premier som din arbetsgivare betalat in under året till din ålderspension och övriga 
individuella försäkringsförmåner som du är berättigad till genom din anställning. På nästa sida finns även information om 
vilket ansvar du har som anställd och vilka val du bör ta ställning till.

Av arbetsgivaren inbetalda belopp

Premiesammanställning av tjänsteförsäkringar 2021

 Försäkringsnummer Inbetald premieFörsäkringstypFörsäkringsgivare

INSCLEAR AB 01473446 LÖNEVÄXLING LÄNSFÖRSÄKRINGAR 12 744
COLLECTUM 790321-6724 ITPK PREMIE 1
COLLECTUM 790321-6724 ITPK DELTIDSPENSION 2 972
INSCLEAR AB 01473447 LÖPANDE TJP LÄNSFÖRSÄKRINGAR 44 234
COLLECTUM 790321-6724 ITP 2 38 688
COLLECTUM 790321-6724 KOMP FÖRS ITPK PBF 28
INSCLEAR AB S567580-5683-22 PREMIEBEFRIELSE SKANDIA 290
COLLECTUM 790321-6724 ITPK 13 308

112 265TOTALT

Din totala pension består av allmän pension, tjänstepension och 
eventuellt privat pensionssparande.

De belopp som visas i denna sammanställning har betalats för dig.

Pr
od

uc
er

ad
 i 

CO
IN

S 
av

 F
ör

sä
kr

in
gs

Gi
ro

t ©

Förutom ovanstående individuella premier betalar din 
arbetsgivare även andra försäkringar som till exempel TFA 
(Trygghetsförsäkring  vid arbetsskada) och till din Inkomstpension och 
Premiepension som utgör den Allmänna pensionen (det orange 
kuvertet). 



Det här är ditt eget ansvar

TGL är en livförsäkring som gäller dygnet runt och omfattar alla anställda som arbetar mint 8 timmar i genomsnitt per vecka. 
Om du skulle avlida under anställningstiden utbetalas ett skattefritt engångsbelopp till en så kallad förmånstagare. Du väljer 
själv fritt vem eller vilka du vill att livförsäkringsbeloppet ska utbetalas till. Det är särskilt viktigt att välja om du 
vill att beloppet ska utbetalas till din sambo eller en vän. Om du inte gör något aktivt val kommer nämligen beloppet att 
utbetalas enligt följande ordning: 
1. Make/maka/registrerad partner 2. Barn 3. Föräldrar

TGL en livförsäkring för ALLA - se över vem du vill ha som förmånstagare

Det är också viktigt att tänka på att det är ditt senaste val som gäller. Det innebär att du måste komma ihåg att ändra ditt val 
om du vill att någon annan ska få pengarna från din TGL. Val och ändringar gör du enkelt genom att fylla i blankett "Särskild 
förmånstagarförordnande för TGL" som du hittar på www.collectum.se.

Du som är född 1979 eller senare och som fyllt 25 år - välj placeringsalternativ och skydd till familjen

Du kan påverka din pension genom att göra olika val

Den tjänsteförsäkring som du omfattas av kallas ITP 1 och du behöver göra följande val:
  •      Du kan själv påverka din framtida pension genom att välja hur du vill att pengarna som din arbetsgivare betalar in till 
          din ålderspension ska förvaltas, vilket försäkringsbolag och vilken sparform.  
  •      Du måste aktivt välja om du vill ha något skydd till dina efterlevande, familj/sambo om du skulle avlida.
  •      Om du inte gör något aktivt val om hur dina pengar ska förvaltas placeras dina pensionspengar automatiskt hos 
          försäkringsbolaget Alecta, utan något skydd för efterlevande, familj/sambo om du skulle avlida. 

Du som är född 1978 eller tidigare  - välj placeringsalternativ ITPK och skydd till familjen

Den tjänsteförsäkring som du omfattas av kallas för ITP 2 och du behöver göra följande val: 
  •      En viss del av de pengar som betalas av din arbetsgivare avser din ITPK som är en kompletterande ålderspension. 
          Genom att göra ett så kallat ITPK-val bestämmer du själv hur du vill att pengarna i din ITPK-försäkring ska     
          förvaltas, vilket försäkringsbolag och vilken sparform. 
  •      Du måste aktivt välja om du vill ha något skydd till dina efterlevande, familj/sambo om du skulle avlida.

Om du har en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarande 511 500 kr för 2021) kan du även göra följande val:
  •      I din tjänsteförsäkring ingår en så kallad familjepension om du skulle avlida. Om du av någon anledning vill avstå från 
          familjepensionen måste du aktivt välja bort den. Det gäller till exempel om du saknar maka, make, registrerad partner, 
          sambo eller barn. De pengar som familjepensionen kostar kommer då istället att sättas in till din ålderspension ITPK.

Information
Collectum valcentral
Dina val gör du hos Collectum som är valcentral för ITP 1 och ITPK. På Collectums hemsida www.collectum.se finns 
information om ITP-planen, vilka val du ska ta ställning till, hur du kan placera ditt sparande och i vilka försäkringsbolag. 

Alecta
Alecta är försäkringsgivare för sjukpension, familjeskydd, familjepension och förmånsbestämd ålderspension i ITP 2. På 
Alectas hemsida www.alecta.se finner du information om ITP-planen.
För information om vilken försäkringspolicy som gäller hos din arbetsgivare och om övriga försäkringar utöver ITP, 
kontakta din personalavdelning.

Gå även in på www.minpension.se!
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