DIN TJÄNSTEPENSION
Är du privatanställd tjänsteman på ett företag med kollektivavtal?
Då har du tjänstepensionen ITP 1. Det innebär att du har tusentals
kronor att placera varje år.
Pengarna placerar du genom att göra ITP 1-valet. På nästa sida kan du läsa om
hur du gör ditt val.

ITP-planen har kommit till genom avtal
mellan Svenskt Näringsliv på arbetsgivarsidan och PTK på arbetstagarsidan.

ITP 1 ÄR ETT HELT FÖRSÄKRINGSPAKET
I ITP 1 ingår
■■ ■ålderspension, som du börjar tjäna in när du fyller 25 år
■■ ■sjukpension, som gäller från 18 år och betalas ut om du skulle bli

långvarigt sjuk

■■ ■återbetalningsskydd och familjeskydd – som du kan välja så att

dina närmaste kan få pengar när du dör.

Utöver ITP 1 har du också en tjänstegrupplivförsäkring (TGL), som ger dina närmaste
ersättning om du skulle avlida innan du
går i pension. Är du sambo? Då måste
du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande för att han eller hon ska få
TGL efter dig. Läs mer på collectum.se.

VAD FÅR DU I ITP 1 ÅLDERSPENSION?
Din ålderspension är premiebestämd, vilket betyder att din arbetsgivare betalar
en premie till din ITP 1 ålderspension varje månad som motsvarar en viss andel
av din lön.
Så här mycket betalar din arbetsgivare in till din ITP 1-pension varje månad:
■■ ■4,5 procent av din månadslön upp till 38 438 kronor
■■ ■30 procent av den månadslön du har över 38 438 kronor.

Om du tjänar …

… betalar din arbetsgivare
varje månad*

Så här mycket blir det
att placera på ett år

20 000 kr/mån

900 kr

10 800 kr

30 000 kr/mån

1 350 kr

16 200 kr

40 000 kr/mån

2 198 kr

26 376 kr

* Från beloppet dras Collectums avgift
på 1 procent (dock maximalt 450 kronor
per år) innan pengarna förs över till
det försäkringsbolag du valt. Väljer du
familjeskydd dras även kostnaden för
familjeskyddet från beloppet.

VAD KAN DU PÅVERKA SJÄLV?
De pengar som din arbetsgivare betalar till din ITP 1 ålderspension får du
placera själv i ITP 1-valet. Där bestämmer du
■■ ■hur dina tjänstepensionspengar ska förvaltas fram tills du går i pension
■■ ■om du vill ha återbetalningsskydd och/eller familjeskydd, så att dina

närmaste kan få ersättning när du dör.
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SÅ HÄR GÖR DU ITP 1-VALET
Collectum är valcentral för ITP 1-valet. För att göra ditt val loggar du in på
Mina sidor på collectum.se. Du kan också göra valet på blankett.
Hälften av din ITP 1 måste du placera i en traditionell pensionsförsäkring.
För den resterande hälften kan du välja traditionell försäkring eller fondförsäkring.
På collectum.se ser du vilka bolag du kan välja bland.

ITP 1 ÄR EN DEL AV DIN TOTALA PENSION
Tjänstepensionen ITP 1 kompletterar det skydd du har genom den allmänna
försäkringen. Har du ett privat pensionssparande tillkommer även det.
VAD HÄNDER …
… om du
blir sjuk?

Din arbetsgivare
Den första sjukdagen är en karensdag. Från sjukdag 2–14 får du sjuklön
från din arbetsgivare.
Försäkringskassan
Är du sjukskriven mer än två veckor får du sjukpenning
från Försäkringskassan.
Tjänstepensionen ITP 1
Blir du långvarigt sjuk har du även möjlighet att få sjukpension
genom din ITP. Du fortsätter även att tjäna in ålderspension.

… när du
går i pension?

Pensionsmyndigheten
Du får allmän pension från Pensionsmyndigheten när du har
arbetat i Sverige.
Tjänstepensionen ITP 1
Från ITP 1 får du ålderspension. Den betalas ut av det eller de bolag
du valt i ITP 1-valet.

… när du
avlider?

Pensionsmyndigheten
Från Pensionsmyndigheten kan dina efterlevande få omställningspension
och barnpension.
Tjänstepensionen ITP 1
Har du valt återbetalningsskydd i ITP 1-valet får dina efterlevande den
ITP 1 som du tjänat in. Har du valt familjeskydd och avlider innan du
går i pension får din familj en extra pension.
Tjänstegrupplivförsäkringen TGL
TGL betalas ut som ett engångsbelopp till dina efterlevande om du avlider
före pensioneringen. Det är din arbetsgivare som betalar för försäkringen.

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 020-40 85 00.
Du kan också läsa mer på collectum.se.
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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 som privatanställd tjänsteman får
en så hög tjänstepension som möjligt. Det gör vi genom att ställa tuffa krav på
de bolag vi upphandlar som förvaltare av tjänstepensionen ITP 1. Vi har inget
vinstintresse och kan ge dig objektiv information inför ditt val. Varje år skickar
vi ut det röda kuvertet där du ser värdet på din tjänstepension. Välkommen att
läsa mer på collectum.se!

