Anmälan
Avstående från framtida intjänande av
familjepension, FTP 2

Ett avstående från framtida intjänande av familjepensionen är oåterkalleligt och gäller samtliga
anställningar med FTP 2 fram till dess du går i pension. Det är därför mycket viktigt att du läser
igenom informationen på baksidan av blanketten innan du skickar in din anmälan om avstående av
familjepensionen.

Uppgifter om den försäkrade
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer dagtid

E-post

Uppgifter om nuvarande arbetsgivare
Namn

Organisationsnummer

Telefon

E-post

Sjukpension

□ Jag saknar för tillfället arbetsgivare och uppbär sjukpension

Underskrift
Jag vill avstå framtida intjänande av familjepension i FTP-planen. Jag har tagit del av den information
som finns på denna blankett. Jag är medveten om att mitt beslut är oåterkalleligt. Jag vet också att
avståendet gäller såväl pågående som framtida anställningar där jag kommer att omfattas av FTP 2
och fram till dess att jag går i pension.
Underskrift

Datum

Postadress
Se sida 2

Ort

Telefon
0771-44 44 00

Hemsida
www.valcentralen.se
www.skandikon.se

E-post
kundcenter@valcentralen.se

Säte
Stockholm
Org.nr
556023-4782

Vad innebär det av avstå framtida inbetalningar till familjepensionen i FTP?
När du avstår intjänande till familjepensionen avbryts inbetalningar av premier till denna
efterlevandeförsäkring. Premierna, som skulle ha betalats till familjepensionen, kommer istället att
betalas till din kompletterade ålderspension, FTPK. Inbetalningarna görs till den pensionsförvaltare du
valt för din FTPK. Information om hur stor extrapremien till din FTPK blir får du av försäkringsgivaren
för din nuvarande familjepension.
Se först över behovet av efterlevandeskydd
Innan du fattar beslut om att avstå framtida intjänande av familjepension för att istället få extra
inbetalningar till din FTPK, bör du först se över vilka efterlevandeskydd dina eventuella förmånstagare
kan behöva. Val av efterlevandeskydd bör anpassas till rådande familjesituation.
Du som omfattas av FTP 2 har möjlighet att välja till de efterlevandeskydd som ingår i FTP 2 det vill
säga återbetalningsskydd och/eller förstärkt familjeskydd. Val av dessa efterlevandeskydd gör du på
www.valcentralen.se. I vissa fall krävs att man fyller i en hälsodeklaration.
Är din familjesituation sådan att du behöver ett efterlevandeskydd är det klokt att ha klart
återbetalningsskyddet och/eller det förstärkta familjeskyddet innan du avstår från familjepensionen
eftersom avståendet inte kan återkallas.
Du kan inte ändra ditt beslut
Viktigt att komma ihåg är att ett avstående från familjepension aldrig kan återkallas. Ett avstående
gäller såväl pågående som framtida anställningar där du kommer att omfattas av FTP-planen och fram
till dess att du går i pension. Avståendet gäller hela premien till familjepensionen. Du kan alltså inte
avstå till en viss del.
Vad händer med din nuvarande familjepension?
Den läggs i fribrev. Tidigare inbetalningar kommer att förvaltas hos försäkringsgivaren för din familjepension. Har du förmånstagare när du avlider, får de familjepensionen efter dig. Hur stor
familjepensionen blir beror på fribrevets storlek. Har du frågor om familjepensionen vänder du dig till
försäkringsgivaren, se nedan.
Från och med när räknas avståendet?
Avstående av familjepension räknas från och med månaden efter att ansökan inkommer till
försäkringsgivaren för familjepensionen.
Vem kan göra ett avstående?
För att kunna avstå från framtida intjänande av familjepension måste du idag
 ha en anställning där du omfattas av FTP 2 eller omfattas av FTP 2 genom premiebefrielse*
 ha en pensionsmedförande årslön som överstiger 7,5 förhöjda prisbasbelopp.
Vem kan inte göra ett avstående?
 du som inte längre omfattas av FTP 2 genom din anställning eller premiebefrielse**
 du som valt alternativ FTP för såväl ålderspension som familjepension
 du som har pensionsmedförande årslön som är lägre än 7,5 förhöjda prisbasbelopp
* Om du varit arbetsoförmögen i mer än 90 dagar till minst 25 procent omfattas du av premiebefrielseförsäkringen för FTP 2.
** Skulle du sluta din anställning under tid du omfattas av premiebefrielse fortsätter du ändå att ha FTP 2 så länge du är
arbetsoförmögen.

Till vem ska ansökan skickas?
Ansökan ska skickas till den försäkringsgivare som din arbetsgivare tecknat försäkring hos
avseende FTP 2. För uppgift om försäkringsgivare, kontakta din arbetsgivare.
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Alecta, Räknegruppen, 103 73 Stockholm, 020-78 22 80
FPK – Försäkringsbranschens pensionskassa, Skandikon Dokumenthantering, R901, 106 53
Stockholm, 0771-530 000
Folksam, LPS E6, 106 60 Stockholm, 020-485 485
KPA, 106 85 Stockholm, 020-650 500
Skandia Liv, Skandikon Dokumenthantering, R902, 106 53 Stockholm, 0771-540 000
SPP, ITP-Liknande Planer, 105 39 Stockholm, 0771-533 533
Svensk Handel Pensionskassa – KPK, Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm, 08-762 76 60

