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Revisionshistorik
Datum

Beskrivning av ändring

2020-02-26

Ändring i hanteringen av flaggan arFast på Förmånsbestämd försäkring. arFast sätts till ”True” när
förmånen är omdisponerad eller när den avser en ålderspension före 65.

2020-05-07

Tillägg av försäkringsinformation som tidigare undantagshanterats som "Avgått i pensioneringssyfte"
och ”Arbetsgivaren är premiebefriad”. Tillägg/ändringar påverkar försäkringar av typen:
premiebestämd ålderspension, förmånsbestämd, fortsättningsförsäkring samt TGL.

2020-09-28

Aktuell version, produktionsatt.

2021-03-17

Tillägg och rättningar
•

Inbetalningstermin för premie skickas på aktiv förmånsbestämd försäkring

•

Sekvenshantering för beståndsfil

•

Felrättning, försäkringstagare (arbetsgivare) visas på ITP1 Sjukpension för sjuka under
anställning

2021-04-13

Tilägg i kapitel om undantagshantering.
”Kan ej levereras” kan gälla även överförsäkrad förmånsbestämd försäkring. Vi lägger även till elemenet
extraInformation och uppgifterUtelamnas för dessa.

2021-05-25

Månadsbelopp läggs till på öppen premiebestämd försäkring
Id läggs till på moment och förmån. De id som skickas med är unika inom en försäkring och är tre tecken
långt. De innehåller två bokstäver och en sifra, t.ex. FA1.

2021-11-22

Familjepension skickas som försäkringsbelopp istället för förmån

2021-12-10

Utbetalningstermin och UtbetalningstillfalleRelativtTermin läggs till på ITP Familjeskydd

2022-05-05

Tillägg och rättningar
•

Organisationsnamn för avsändare ändras från ”Alecta pensionsförsäkring, Ömsesidigt” till
”Alecta Tjänstepension Ömsesidigt”

•

Teckningsdatum och datering utlämnas för försäkringar som tecknades före 2008-01-01 där
Alecta inte kan ange korrekt tidpunkt

•

arGrundbelopp = true skickas med fömånsbestämd Familjepension

•

Moment premiebefrielse utökas med beskrivning, momenttypkod och status

•

Moment återbetalningsskydd utökas med utbetalningstid
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Introduktion
Dokumentets syfte
Dokumentet ska ses som ett komplement till S4I MIS2.0 Detaljdokument och beskriver vad Alecta levererar i MIS Life
Insurance XML version 2.0.
Kolumnen ”Beskrivning” används endast då vi vill förtydliga eller komplettera med Alectas värdeförråd.

Översikt filens innehåll
Filen innehåller beståndsdata från Alecta, det vill säga information om en eller flera livförsäkringar.
Förmånsbestämd ITP 2 och FTP 2 i Alecta redovisas som planförmån. Försäkringsnummer är den försäkrades
personnummer med tillhörande suffix. Detta gäller för ITP 2 Ålders- och Familjepension samt Sjukpension.
Premiebestämd ålderspensionsförsäkring, Alecta Optimal Pension (AOP), till exempel sparpremier för ITPK och ITP 1,
redovisas som individuell försäkring med eget försäkringsnummer.
ITP 1 Sjukpension, TGL och ITP Familjeskydd redovisas som individuella försäkringar med eget försäkringsnummer.
För produkternas egenskaper och regler hänvisas till Alectas och Collectums hemsidor.

Belopp som skickas från Alecta
I filen Mislife 2.0 skickar vi det intjänade kapitalet för premiebestämda försäkringar.
För aktiva försäkringar samt för försäkringar under utbetalning skickar vi även med ett månadsbelopp. Beloppet som dels
består av intjänad pension, dels av antagen framtida avkastning (prognosränta). När utbetalning av en premiebestämd
försäkring har startat räknas beloppet om en gång per år. Beloppet i samtliga försäkringar kan dock ändras redan
nästkommande månad om ytterligare premier betalas in eller tas tillbaka eller om den försäkrade tar bort
återbetalningsskyddet. En del av månadsbeloppet är garanterat, vi redovisar dock inga uppgifter om det garanterade
månadsbeloppet i filen.
Premiedragande förmånsbestämd försäkring redovisas med ett prognsobelopp och ett fribrevsvärde i filen. För fribrev
redovisas endast ett fribrevsvärde. Kapital redovisas inte. Ett pensionstillägg kan vara inkluderat i beloppet om försäkringen
är premiebefriad eller om utbetalning pågår. Det gäller även för försäkringar som tilldelats kollektiv slutbetalning eller där
utbetalningen har skjutits upp. Pensionstillägget är inte garanterat och redovisas inte separat i filen.

Förutsättningar Fullmakt
Mottagaren ska ha registrerade och giltiga person- och/eller företagsfullmakter hos Alecta. För företagsfullmakter levereras
endast de försäkringar som har koppling till aktuellt organisationsnummer.
Informationsinnehållet påverkas utifrån en person- och/eller företagsfullmakt, exempelvis:
Information om premier för förmånsbestämda försäkringar levereras endast mot en företagsfullmakt.
Information om den försäkrades individuella val levereras endast mot en personfullmakt.
Kompletterande information kan finnas för respektive tagg/term i sammanställningen nedan.

Referenser
Dokumentnamn/hemsida

Beskrivning

S4I MIS2.0 Detaljdokument
alecta.se

Användarmanual som beskriver hur “MIS Life Insurance XML Version
2.0” används vid överföring av livförsäkringsinformation.
Produktinformation om livförsäkringar hos Alecta

collectum.se

ITP Avtal- och produktinformation hos Collectum
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Generell fil- och försäkringsinformation
/mislife/
Egenskap

Beskrivning

Version

”mislife20”

/mislife/ﬁlinformation/avsandare/
Egenskap

Beskrivning

organisationsnummer
organisationsnamn

”16502014–6865”
”Alecta Tjänstepension Ömsesidigt”

/mislife/ﬁlinformation/mottagare/
Egenskap

Beskrivning

Organisationsnummer

/mislife/ﬁlinformation/
Egenskap

Beskrivning

skapadTidpunkt

Den tidpunkt som filen skapats, format yyyy-mm-ddTtt:mm:ss

transaktionsIdentitet

/mislife/ﬁlinformation/sekvens
Egenskap

Beskrivning

identitet
ordningsfoljd

Id som är samma för alla filer/meddelanden i en leverans av
beståndsfil
Sekvensnummer för meddelande/fil i en leverans av beståndsfil

totaltAntalFiler

Totalt antal filer i leveransen

/mislife/forsakring/
Egenskap

Beskrivning

Informationstidpunkt

Den tidpunkt då försäkringen hade den status/tillstånd som
beskrivs av den skickade informationen.
Den tidpunkt då informationen om försäkringen senast blev
föremål för en verksamhetsmässig förändring.

Andringstidpunkt

/mislife/forsakring/parter/forsakrad/
Egenskap

Beskrivning

Personnummer
Fornamn
Efternamn
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/mislife/forsakring/parter/forsakringsgivare/
Egenskap

Beskrivning

Organisationsnummer
Organisationsnamn

”16502014–6865”
” Alecta Tjänstepension Ömsesidigt”

/mislife/forsakring/parter/forsakringstagare/
Egenskap

Beskrivning

Organisationsnummer

Skickas endast när Alecta känner till försäkringstagaren.
Skickas i aktiv förmånsbestämd försäkring där arbetsgivaren
anses som försäkringstagare.

Försäkringar av typen premiebestämd
ålderspension
För att få information kring premiebestämda ålderspensionsförsäkringar krävs personfullmakt.

/mislife/forsakring/administration/
Egenskap

Beskrivning

Forsakringsnummer
Teckningsdatum
Datering
betaldTill

Utelämnas för försäkringar tecknade före 2008-01-01
Utelämnas för försäkringar tecknade före 2008-01-01

/mislife/forsakring/administration/kollektivavtalskoppling/
Egenskap

Beskrivning

arKollektivavtalad
speglarKollektivavtal
Avtalsomrade

”True” eller ”False”
”True” om egenskapen arKollektivavtalad är ”False”
Se Alectas värdeförråd.
Utelämnas om försäkring inte tillhör något avtalsområde.
”Avd1” eller ”Avd2”
Utelämnas om försäkring inte tillhör någon avdelning.

Avdelning

/mislife/forsakring/administration/produktkoppling/
Egenskap

Beskrivning

Produktkod
Produktnamn

Se Alectas värdeförråd.
”Alecta Optimal Pension”

/mislife/forsakring/fullmaktsinformation/fullmakt/
Egenskap

Beskrivning

Fullmaktsniva

”Individ”
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/mislife/forsakring/premieforfarande/
Egenskap

Beskrivning

Status

Alltid ”Öppen” eftersom Alecta inte känner till om det kommer in
fler premier. Momentstatus talar om den premiebestämda
försäkringen är aktiv eller under utbetalning.
”Enligt premieplan” Den premie som tillförs försäkringen.

typAvPremieforfarande

/mislife/forsakring/premiehistorik/totaltInbetaltPremiebelopp/
Egenskap

Beskrivning

Premiebelopp
typAvPremie

”Total”

/mislife/forsakring/formansgrundandeUppgifter/
Egenskap

Beskrivning

avtaladPensionsalder

Avtalad pensionsålder ändras inte vid omdisponering.

Moment premiebestämd ålderspension
/mislife/forsakring/moment/
Egenskap

Beskrivning

id
Beskrivning
Momenttypkod
detaljeradMomenttypkod
premiebestamdEllerFormansbestamd
Status
Teckningstyp
Skattekategori
typAvForsakringshandelse

Se Alectas värdeförråd.
"Standard", "Kompletterande", "Livsarbetstidspension" eller
”Övrig tjänstepension”
Egenskapen levereras endast för avtalsområde PA16.
Se Alectas värdeförråd.
”Premiebestämd”
”Aktiv”, ”Under utbetalning”
”Tjänst”
”Pension”
”Livsfall”

/mislife/forsakring/moment/forman/
Egenskap

Beskrivning

id
Utbetalningstyp
Utbetalningstermin
utbetalningstillfalleRelativtTermin

”Löpande”
”1” Utbetalas en gång i månaden.
”Efterskott”

/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningstidpunkt/
Egenskap

Beskrivning

zTidpunkt
Utbetalningsalder

Pensionstidpunkt
Anges i månader

10 (32)

/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningsperiod/
Egenskap

Beskrivning

Utbetalningstidstyp
Utbetalningstid
enhetForUtbetalningstid
arFast

”Livsvarig” eller ”Temporär”
Antal månader anges vid temporär utbetalning.
”Månader”
”False”, ”True” om förmånen betalas ut

/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningsperiod/belopp/

Egenskap

Beskrivning

formanstyp
belopp

”Utan fortsatt premieinbetalning”
Summan av prognos och garanterad del

/mislife/forsakring/moment/kapital
Egenskap

Beskrivning

Forvaltningstyp

”Trad”

/mislife/forsakring/moment/kapital/inkluderadeGarantier/garanteradAvkastning/
Egenskap

Beskrivning

Premiegaranti

”True”

/mislife/forsakring/moment/kapital/traditionellForvaltning/retrospektivreserv/
Egenskap

Beskrivning

Retrospektivreserv
Datum

Kapitalvärde
Datum för kapitalvärde

Moment återbetalningsskydd
Momentet skapas bara när försäkringen har ett återbetalningsskydd.

/mislife/forsakring/moment/
Egenskap

Beskrivning

id
beskrivning
momenttypkod
status
teckningstyp
skattekategori
typAvForsakringshandelse

Se Alectas värdeförråd.
Se Alectas värdeförråd.
”Aktiv”
”Tjänst”
”Pension”
”Dödsfall”

/mislife/forsakring/moment/ forsakringsbelopp/utbetalningstid/
Egenskap

Beskrivning
11 (32)

Utbetalningstidstyp
enhetForUtbetalningstid
Utbetalningstid

”Temporär”
”Månader”

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/belopp/
Egenskap

Beskrivning

beloppEjBerakningsbart

”True”

/mislife/forsakring/moment/aterbetalningsskydd/
Egenskap

Beskrivning

aterbetalningsskyddForMomentId

Refererar till ålderspensionsmomentet på samma försäkring.

12 (32)

Försäkringar av typen ITP1 Sjukpension
/mislife/forsakring/administration/
Egenskap

Beskrivning

forsakringsnummer
teckningsdatum
datering

Utelämnas för försäkringar tecknade före 2008-01-01
Utelämnas för försäkringar tecknade före 2008-01-01

/mislife/forsakring/administration/kollektivavtalskoppling/
Egenskap

Beskrivning

arKollektivavtalad
avtalsomrade
avdelning

”True”
”Itp”
”Avd1”

/mislife/forsakring/fullmaktsinformation/fullmakt/
Egenskap

Beskrivning

fullmaktsniva

”Individ” eller ”Företag”

/mislife/forsakring/premieforfarande/
Egenskap

Beskrivning

status
typAvPremieforfarande

”Premiedragande” eller ”Premiebefriad”
”Enligt premieplan”

/mislife/forsakring/formasgrundandeUppgifter/loneuppgifter/loneuppgift/
Egenskap

Beskrivning

lonetyp
belopp
valuta
loneperiod

”Sjukpensionsgrundande lön”
”SEK”
”År”

Moment ITP1 sjukpension
/mislife/forsakring/moment/
Egenskap

Beskrivning

id
beskrivning
momenttypkod
status
teckningstyp
skattekategori
typAvForsakringshandelse

”ITP Sjukpension”
”Standard”
”Aktiv” eller ”Under utbetalning”
”Tjänst”
”Pension”
”Sjukfall”

13 (32)

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/
Egenskap

Beskrivning

utbetalningstyp
utbetalningstillfalleRelativtTermin

”Löpande”
”Efterskott”

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/
Nedan upprepas en gång för varje Sjukpensionsförmån i försäkringen.
Egenskap
Beskrivning
utbetalningstidstyp
enhetForUtbetalningstid
utbetalningstid
enhetForKarenstid
karenstid

”Temporär”, ”Till R-karens” eller ”Ej temporär”
”Dagar”. Skapas endast som utbetalningstidstyp sätts till
”Temporär”
Skapas endast som utbetalningstidstyp sätts till ”Temporär”
”Dagar”
Skapas om utbetalningstidstyp ”Temporär” eller ”Till R-karens”

Moment premiebefrielse
Momentet skapas endast för aktiv försäkring.

/mislife/forsakring/moment/
Egenskap

Beskrivning

id
Beskrivning
Momenttypkod
Status

” Premiebefrielseförsäkring”
"Standard”
”Aktiv”

/mislife/forsakring/moment/premiebefrielse/
Egenskap

Beskrivning

omfattarHelaForsakringen

”True”
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Försäkringar av typen ITP Familjeskydd
För att få information kring ITP Familjeskydd krävs personfullmakt.
Endast information om aktiva försäkringar levereras från Alecta.

/mislife/forsakring/administration/
Egenskap

Beskrivning

Forsakringsnummer
Teckningsdatum
Datering

Utelämnas för försäkringar tecknade före 2008-01-01
Utelämnas för försäkringar tecknade före 2008-01-01

/mislife/forsakring/administration/kollektivavtalskoppling/
Egenskap

Beskrivning

arKollektivavtalad
Avtalsomrade

”True”
”Itp”

/mislife/forsakring/fullmaktsinformation/fullmakt/
Egenskap

Beskrivning

Fullmaktsniva

”Individ”

/mislife/forsakring/premieforfarande/
Egenskap

Beskrivning

Status
typAvPremieforfarande

”Premiedragande”
”Enligt premieplan”

Moment familjeskydd
/mislife/forsakring/moment/
Egenskap
id
Beskrivning
Momenttypkod
Status
Teckningstyp
Skattekategori
typAvForsakringshandelse

Beskrivning
”ITP Familjeskydd” eller
”ITP Familjeskydd, tecknat före 2008–04”
”Standard”
”Aktiv”
”Tjänst”
”Pension”
”Dödsfall”

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/
Egenskap

Beskrivning

Utbetalningstyp
Utbetalningstermin

”Löpande”
“1”
15 (32)

UtbetalningtillfalleRelativtTermin

“Efterskott”

/mislife/forsakring/moment/ forsakringsbelopp/utbetalningstid/
Egenskap

Beskrivning

Utbetalningstidstyp
enhetForUtbetalningstid
Utbetalningstid
Belopp

”Temporär”
”Månader”

Moment premiebefrielse
Momentet skapas endast för aktiv försäkring.

/mislife/forsakring/moment/
Egenskap

Beskrivning

id
Beskrivning
Momenttypkod
Status

” Premiebefrielseförsäkring”
"Standard”
”Aktiv”

/mislife/forsakring/moment/premiebefrielse/
Egenskap

Beskrivning

Om fattarHelaForsakringen

”True”
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Försäkringar av typen förmånsbestämd
För att få information om premier krävs företagsfullmakt.

/mislife/forsakring/administration/
Egenskap

Beskrivning

Forsakringsnummer

Personnummer och ett löpnummer med bindestreck emellan.
Om försäkringen avser ursprunglig ITPK alt. UFTPK läggs
bokstaven ”I” till sist.
Utelämnas för försäkringar tecknade före 2008-01-01
Utelämnas för försäkringar tecknade före 2008-01-01

Teckningsdatum
Datering

/mislife/forsakring/administration/avtalskoppling/
Egenskap

Beskrivning

Avtalsnummer

Visas bara för Aktiva försäkringar (ej fribrev eller under
utbetalning)

/mislife/forsakring/administration/kollektivavtalskoppling/
Egenskap

Beskrivning

arKollektivavtalad
Avtalsomrade
Avdelning

”True”
”Itp” eller ”Ftp”
”Avd2”

/mislife/forsakring/administration/produktkoppling/
Egenskap

Beskrivning

Produktkod

Se Alectas värdeförråd.

/mislife/forsakring/fullmaktsinformation/fullmakt/
Egenskap

Beskrivning

Fullmaktsniva

”Individ” eller ”Företag”

/mislife/forsakring/premieforfarande/
Egenskap

Beskrivning

Status
typAvPremieforfarande
inbetalningstermin

”Premiedragande”, ”Avslutad” eller ”Premiebefriad”
”Enligt premieplan”
”1”

/mislife/forsakring/premieforfarande/kommandePremie/
För att få information om premier krävs företagsfullmakt. Försäkringen måste vara i status aktiv och ej av typen
ursprunglig ITPK.
Egenskap
Beskrivning
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Premiebelopp
paverkasAvArsomrakning
arNetto

I premiebeloppet ingår nettopremien för planens alla moment
”True”
”True”

/mislife/forsakring/premieforfarande/kommandePremie/finansieringIEgenRegi/
Egenskap

Beskrivning

tekniskPremie

Visas bara om ålderspensionsförmånen i försäkringen är
finansierad i egen regi.

/mislife/forsakring/premieforfarande/kommandePremie/kollektivFinansiering/
Egenskap

Beskrivning

belopp
typAvKollektivFinansiering

Visas bara om beloppet är större än 0.
”Maximeringsbidrag”

/mislife/forsakring/premieforfarande/kommandePremie/premiedel/
Uppgift om ålderspensionspremien utelämnas om det finns en ÅPF förmån eller kompletterande ålderspensionsförmåner.
En premiedel skapas per moment som ingår i försäkringen.
Egenskap
Beskrivning
premiedelkod

”PremieAlderspension”, ”PremieSjukpension” eller
”PremieFamiljepension”

delAvPremiebelopp

/mislife/forsakring/formansgrundandeUppgifter/
Egenskap

Beskrivning

avtaladPensionsalder

Avtalad pensionsålder ändras inte vid omdisponering.

/mislife/forsakring/formasgrundandeUppgifter/loneuppgifter/loneuppgift/
Löneuppgifter visas bara för aktiva försäkringar. Upprepas för varje typ av lön.
Egenskap
Beskrivning
lonetyp

”Anmäld årslön”, ”Pensionsmedförande lön” eller
”Sjukpensionsgrundande lön”

belopp
valuta
loneperiod

”SEK”
”År”

/mislife/forsakring/formansgrundandeUppgifter/formanspaverkandeVal/
Uppgiften levereras endast om det finns förmånspåverkande val i försäkringen samt försäkringen är aktiv eller fribrev.
Egenskap
Beskrivning
avstaendeAvFamiljepension

För att få information krävs individfullmakt

datumForAvstaendeAvFamiljepension
alternativLosningVald
utlandskomplettering

För att få information krävs individfullmakt
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/mislife/forsakring/formansgrundandeUppgifter/lonesankningsfribrev
Uppgiften levereras endast om lönesänkningsfribrev finns samt försäkringen är aktiv eller fribrev.
Egenskap
Beskrivning
lonesankningsfribrevfinns

”True”

/mislife/forsakring/formansgrundandeUppgifter/lonesankningsfribrev/lonesankningsfribrev
Egenskap

Beskrivning

lonesankningsfribrevPaverkarFormanAvTypen

”Ålderspension” eller ”Familjepension”

Moment förmånsbestämd ålderspension
Ett extra moment skapas om försäkringen har ÅPF-förmåner eller kompletterande ålderspensionsförmåner, "Övrig
tjänstepension".

/mislife/forsakring/moment/
Egenskap
id
beskrivning
momenttypkod
premiebestamdEllerFormansbestamd
status
teckningstyp
skattekategori
arOmdisponerad

typAvForsakringshandelse

Beskrivning
Se Alectas värdeförråd.
"Standard", "Bottenplatta", "Ursprunglig" eller "Övrig
tjänstepension"
”Förmånsbestämd”
”Aktiv”, ”Fribrev”, ”Slutbetald” eller ”Under utbetalning”
”Tjänst”
”Pension”
”False”, ”True” eller utelämnat
”True” anges om det finns förändringar av uttagsålder och/eller tid
(förtida, uppskjutet eller temporär uttag)
Flaggan utelämnas när förmånen är under utbetalning
”Livsfall”

/mislife/forsakring/moment/finansiering/
Egenskap

Beskrivning

tacksAvPremiedelkod

”PremieAlderspension”
Kräver företagsfullmakt. Utelämnas för kompletterande förmån.

/mislife/forsakring/moment/forman/
Egenskap

Beskrivning

id
utbetalningstyp
utbetalningstermin
utbetalningstillfalleRelativtTermin

”Löpande”
”1” Utbetalas en gång i månaden.
”Efterskott”

/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningstidpunkt/
Egenskap

Beskrivning

zTidpunkt

Pensionstidpunkt
19 (32)

utbetalningsalder
arFast

Anges i månader
”False” eller ”True”

/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningsperiod/
Egenskap

Beskrivning

utbetalningstidstyp
utbetalningstid
enhetForUtbetalningstid
arFast

”Livsvarig” eller ”Temporär”
Antal månader anges vid temporär utbetalning
”Månader”
”False” eller ”True” arFast True betyder att utbetalningsperioden
kan vara omräknad. Momentet ska inte räknas om. Kunden får
kontakta Alecta för mer information.

/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningsperiod/belopp/
Belopp med fortsatt premieinbetalning levereras för alla som är under intjänande, dvs de med Premiedragande eller
Premiebefriad som status på premieförfarande. Visas ej för de med Avslutad som status på premieförarande.
Egenskap

Beskrivning

formanstyp
belopp

”Fortsatt premieinbetalning”
Se sid 6 ”Belopp som skickas från Alecta”

Belopp utan fortsatt premieinbetalning baseras på fribrevsvärdet. Visas ej för de som gjort omdisp och samtdigt är under
intjänande.
Egenskap

Beskrivning

formanstyp
belopp

”Utan fortsatt premieinbetalning”
Se sid 6 ”Belopp som skickas från Alecta”

/mislife/forsakring/moment/detaljeradFormansinformation/tjanstetider/tjanstetid/
Tjänstetid utelämnas om försäkringen är premiebefriad samt om ålderspensionen är slutbetald eller under utbetalning.
Tjänstetid visas ej heller för kompletteringsförmåner.
Tjänstetid över 7.5 ibb utelämnas om den är 0.
Egenskap
Beskrivning
beraknadTjanstetid
intjanadTjanstetid

Visas endast för aktiv försäkring

/mislife/forsakring/moment/detaljeradFormansinformation/tjanstetider/tjanstetid/grans/
Egenskap

Beskrivning

typAvTjanstetidsgrans
basbeloppsgrans
basbeloppstyp

”Under basbelopp” eller ”Över basbelopp”
”7.5”
”Inkomstbasbelopp”

/mislife/forsakring/moment/detaljeradFormansinformation/tjanstetider/faktor/
Tjänstetidsfaktor visas endast för aktiv försäkring.
Tjänstetidsfaktor över 7.5 ibb utelämnas om den är 0.
Egenskap

Beskrivning
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beraknadTjanstetidsfaktor

/mislife/forsakring/moment/detaljeradFormansinformation/tjanstetider/faktor/grans/
Egenskap

Beskrivning

typAvTjanstetidsgrans
basbeloppsgrans
basbeloppstyp

”Under basbelopp” eller ”Över basbelopp”
”7.5”
”Inkomstbasbelopp”

/mislife/forsakring/moment/formansunderlag/samordningsuppgifter/uppgift/forvaltare
Egenskap

Beskrivning

organisationsnamn

/mislife/forsakring/moment/formansunderlag/samordningsuppgifter/uppgift/samordnatBelopp
Egenskap

Beskrivning

belopp
termin

”1”

Moment sjukpension
Momentet skapas endast för aktiv försäkring. Om det finns kompletterande sjukförmåner skapas ett extra moment, "Övrig
tjänstepension".

/mislife/forsakring/moment/
Egenskap
id
beskrivning
momenttypkod
status
teckningstyp
skattekategori
typAvForsakringshandelse

Beskrivning
"ITP Sjukpension", "FTP Sjukpension" eller
"Sjukpension utöver ITP"
”Standard” eller ”Övrig tjänstepension”
”Aktiv”
”Tjänst”
”Pension”
”Sjukfall”

/mislife/forsakring/moment/finansiering/
Egenskap

Beskrivning

tacksAvPremiedelkod

” PremieSjukpension”
Kräver företagsfullmakt. Utelämnas för kompletterande förmån.

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/
Egenskap

Beskrivning

utbetalningstyp
utbetalningstillfalleRelativtTermin

”Löpande”
”Efterskott”
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/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/
Elementet upprepas en gång för varje Sjukpensionsförmån i försäkringen.
Egenskap
Beskrivning
utbetalningstidstyp
enhetForUtbetalningstid
utbetalningstid
enhetForKarenstid
karenstid
belopp

”Temporär”, ”Till R-karens” eller ”Ej temporär”
”Dagar”. ”. Skapas endast som utbetalningstidstyp sätts till
”Temporär”
Skapas endast som utbetalningstidstyp sätts till ”Temporär”
”Dagar”
Skapas om utbetalningstidstyp ”Temporär” eller ”Till R-karens”
Se sid 6 ”Belopp som skickas från Alecta”

Moment familjepension
Om det finns kompletterande familjepensionsförmåner skapas ett extra moment, "Övrig tjänstepension".

/mislife/forsakring/moment/
Egenskap
id
Beskrivning
Momenttypkod
Status
Teckningstyp
Skattekategori
typAvForsakringshandelse

Beskrivning
"ITP Familjepension", "FTP Familjepension " eller
"Efterlevandepension utöver ITP"
”Standard” eller ”Övrig tjänstepension”
”Aktiv” eller ”Ej angiven” om personfullmakt saknas.
”Tjänst”
”Pension”
”Dödsfall”

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/
För aktiv försäkring skickas två försäkringsbelopp.
Egenskap

Beskrivning

utbetalningstyp
utbetalningstermin
utbetalningstillfalleRelativtTermin

”Löpande”
”1”
”Efterskott”

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/
Egenskap

Beskrivning

utbetalningstidstyp

”Enligt regelverk”

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/belopp/
Egenskap

Beskrivning

belopp
medAvbrutenPremieinbetalning
arGrundbelopp

Se sid 6 ”Belopp som skickas från Alecta”
True för belopp som gäller vid avbruten flytt
”True”
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/mislife/forsakring/moment/finansiering
Egenskap

Beskrivning

tacksAvPremiedelkod

”PremieFamiljepension”
Kräver företagsfullmakt. Utelämnas för kompletterande förmån.

/mislife/forsakring/moment/formansunderlag/samordningsuppgifter/uppgift/forvaltare
Egenskap

Beskrivning

organisationsnamn

/mislife/forsakring/moment/formansunderlag/samordningsuppgifter/uppgift/samordnatBelopp
Egenskap

Beskrivning

belopp
termin

”1”

Moment premiebefrielse
Momentet skapas endast för aktiv försäkring.

/mislife/forsakring/moment/
Egenskap

Beskrivning

id
Beskrivning
Momenttypkod
Status

” Premiebefrielseförsäkring”
"Standard”
”Aktiv”

/mislife/forsakring/moment/premiebefrielse/
Egenskap

Beskrivning

omfattarHelaForsakringen

”True”

Undantag manuell hantering av kompletteringsförsäkring
Om det finns en kompletteringsförsäkring under manuell hantering läggs ett undantag ut på den vanliga förmånsbestämda
försäkringen.

/mislife/forsakring/undantag/
Egenskap

Beskrivning

uppgifterUtelamnas
standardkod
extraInformation

”True”
”Osäkra uppgifter”
Fritext beskrivning
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Försäkringar av typen fortsättningsförsäkring
För att få information kring fortsättningsförsäkring krävs personfullmakt.
Ingen premieinformation visas för en fortsättningsförsäkring.

/mislife/forsakring/administration/
Egenskap

Beskrivning

forsakringsnummer
teckningsdatum
datering

Personnummer och ett löpnummer med bindestreck emellan.
Utelämnas för försäkringar tecknade före 2008-01-01
Utelämnas för försäkringar tecknade före 2008-01-01

/mislife/forsakring/administration/avtalskoppling/
Egenskap

Beskrivning

avtalsnummer

”990” (företagsfinansierad) eller ”991” (privatfinansierad)

/mislife/forsakring/administration/kollektivavtalskoppling/
Egenskap

Beskrivning

arKollektivavtalad
speglarKollektivavtal

”False”
”True”

/mislife/forsakring/administration/produktkoppling/
Egenskap

Beskrivning

produktkod

Se Alectas värdeförråd.

/mislife/forsakring/fullmaktsinformation/fullmakt/
Egenskap

Beskrivning

fullmaktsniva

”Individ”

/mislife/forsakring/premieforfarande/
Egenskap

Beskrivning

status
typAvPremieforfarande

”Premiedragande”, ”Avslutad” eller ”Premiebefriad”
”Enligt premieplan”

Moment ålderspension
Momentet skapas endast om det finns ÅP-förmåner i fortsättningsförsäkringen.

/mislife/forsakring/moment/
Egenskap

Beskrivning

beskrivning
id

”Fortsättningsförsäkring ålderspension”
”Fortsättningsförsäkring ålderspension”
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momenttypkod
premiebestamdEllerFormansbestamd
status
teckningstyp
skattekategori
typAvForsakringshandelse

”Övrig tjänstepension”
”Förmånsbestämd”
”Aktiv”, ”Fribrev” eller ”Under utbetalning”
”Privat” eller” Tjänst”
”Pension”
”Livsfall”

/mislife/forsakring/moment/forman/
Egenskap

Beskrivning

id
utbetalningstyp
utbetalningstermin
utbetalningstillfalleRelativtTermin

”Löpande”
”1” Utbetalas en gång i månaden.
”Efterskott”

/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningstidpunkt/
Egenskap

Beskrivning

zTidpunkt
utbetalningsalder

Pensionstidpunkt
Anges i månader

/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningsperiod/
Egenskap

Beskrivning

utbetalningstidstyp
utbetalningstid
enhetForUtbetalningstid
arFast

”Livsvarig” eller ”Temporär”
Antal månader anges vid temporär utbetalning
”Månader”
”False”

/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningsperiod/belopp/
Belopp med fortsatt premieinbetalning visas bara för aktiv försäkring.
Egenskap
Beskrivning
formanstyp
belopp

”Fortsatt premieinbetalning”
Se sid 6 ”Belopp som skickas från Alecta”

Belopp utan fortsatt premieinbetalning baseras på fribrevsvärdet.
Egenskap
Beskrivning
formanstyp
belopp

”Utan fortsatt premieinbetalning”
Se sid 6 ”Belopp som skickas från Alecta”

Moment sjukpension
Momentet skapas endast för aktiv försäkring och om det finns sjukförmåner i fortsättningsförsäkringen.

/mislife/forsakring/moment/
Egenskap

Beskrivning

id
beskrivning

"Fortsättningsförsäkring Sjukpension"
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momenttypkod
status
teckningstyp
skattekategori
typAvForsakringshandelse

”Övrig tjänstepension”
”Aktiv”
”Privat” eller ”Tjänst”
”Pension”
” Sjukfall”

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/
Egenskap

Beskrivning

utbetalningstyp
utbetalningstillfalleRelativtTermin

”Löpande”
”Efterskott”

/mislife/forsakring/moment/ forsakringsbelopp/utbetalningstid/
Nedan upprepas en gång för varje Sjukpensionsförmån i försäkringen.
Egenskap
Beskrivning
utbetalningstidstyp

”Temporär” eller ”Till R-karens” eller ”Ej temporär”

enhetForUtbetalningstid

”Dagar”. ”. Skapas endast som utbetalningstidstyp sätts till
”Temporär”
Skapas endast som utbetalningstidstyp sätts till ”Temporär”
”Dagar”
Skapas om utbetalningstidstyp ”Temporär” eller ”Till R-karens”
Se sid 6 ”Belopp som skickas från Alecta”

utbetalningstid
enhetForKarenstid
karenstid
belopp

Moment familjepension
Momentet skapas endast om det finns familjepensionsförmåner i fortsättningsförsäkringen.
Momentet kan avse Fortsättningsförsäkring TGL eller Fortsättningsförsäkring Familjepension.

/mislife/forsakring/moment/
Egenskap

Beskrivning

id
beskrivning
momenttypkod
status
teckningstyp
skattekategori
typAvForsakringshandelse

"Fortsättningsförsäkring TGL" eller
"Fortsättningsförsäkring Familjepension"
”Övrig tjänstepension”
”Aktiv” eller ”Fribrev”
”Privat” eller ”Tjänst”
”Kapital” eller ”Pension”
”Dödsfall”

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/
Om försäkringen är Fortsättningsförsäkring TGL skickas detta:
Egenskap

Beskrivning

utbetalningstyp

”Engång”
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/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/
Egenskap

Beskrivning

utbetalningstidstyp

”Engångs”

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/belopp/
Egenskap

Beskrivning

beloppEjBerakningsbart

”True”

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/
Om monentet gäller Fortsättningsförsäkring Familjepension visas försäkringsbelopp enligt nedan.
För aktiv försäkring skickas två försäkringsbelopp.
Egenskap

Beskrivning

utbetalningstyp
utbetalningstermin
utbetalningstillfalleRelativtTermin

”Löpande”
”1”
”Efterskott”

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/
Egenskap

Beskrivning

utbetalningstidstyp

”Enligt regelverk”

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/belopp/
Egenskap

Beskrivning

belopp
medAvbrutenPremieinbetalning
arGrundbelopp

Se sid 6 ”Belopp som skickas från Alecta”
True för belopp som gäller vid avbruten flytt
”True”

Moment premiebefrielse
Momentet skapas endast för aktiv försäkring.

/mislife/forsakring/moment/
Egenskap

Beskrivning

id
Beskrivning
Momenttypkod
Status

” Premiebefrielseförsäkring”
"Standard”
”Aktiv”

/mislife/forsakring/moment/premiebefrielse/
Egenskap

Beskrivning

omfattarHelaForsakringen

”True”
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Försäkringar av typen TGL
För att få information om premier krävs företagsfullmakt.

/mislife/forsakring/administration/
Egenskap

Beskrivning

forsakringsnummer
teckningsdatum
datering

Utelämnas för försäkringar tecknade före 2008-01-01
Utelämnas för försäkringar tecknade före 2008-01-01

/mislife/forsakring/administration/avtalskoppling/
Egenskap

Beskrivning

avtalsnummer

/mislife/forsakring/administration/kollektivavtalskoppling/
Egenskap

Beskrivning

arKollektivavtalad
avtalsomrade

”True”
”Tgl”

/mislife/forsakring/fullmaktsinformation/fullmakt/
Egenskap

Beskrivning

fullmaktsniva

”Individ” eller ”Företag”

/mislife/forsakring/premieforfarande/
Egenskap

Beskrivning

status
typAvPremieforfarande

”Premiedragande” eller ”Premiebefriad”
”Enligt premieplan”

/mislife/forsakring/premieforfarande/kommandePremie/
Information om premie visas bara om det finns företagsfullmakt.
Egenskap
Beskrivning
premiebelopp
arNetto

”True”

Moment TGL
Momentet visas bara för aktiva försäkringar.

/mislife/forsakring/moment/
Egenskap

Beskrivning

id
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namn
beskrivning
momenttypkod
status
teckningstyp
skattekategori
typAvForsakringshandelse

”Efterlevandeskydd”
”TGL”
”Standard”
”Aktiv”
”Tjänst”
”Kapital”
”Dödsfall”

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/
Egenskap

Beskrivning

utbetalningstyp

”Engång”

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/
Egenskap

Beskrivning

utbetalningstidstyp

”Engångs”

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/belopp/
Egenskap

Beskrivning

beloppEjBerakningsbart

”True”

Moment premiebefrielse
Momentet skapas endast för aktiv försäkring.

/mislife/forsakring/moment/
Egenskap

Beskrivning

id
Beskrivning
Momenttypkod
Status

” Premiebefrielseförsäkring”
"Standard”
”Aktiv”

/mislife/forsakring/moment/premiebefrielse/
Egenskap

Beskrivning

omfattarHelaForsakringen

”True”
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Övrig undantagshantering
Undantag ”Kan ej levereras”
Alecta lämnar inte ut försäkringsuppgifter om försäkrad som har gjort ”Delvis uttag”, försäkringar visas då enligt nedan.
Samma gäller försäkringar där den försäkrade endast har samordnad ålderspension som finns hos andra bolag och inte har
någon ålderspension hos Alecta.
Även omdispade försäkringar med flera utbetalningsperioder med olika belopp visas enligt nedan.

/mislife/forsakring/administration/
Egenskap

Beskrivning

forsakringsnummer

Personnummer och ett löpnummer med bindestreck emellan. Om
försäkringen avser ursprunglig läggs bokstaven ”I” till sist.
Utelämnas för försäkringar tecknade före 2008-01-01
Utelämnas för försäkringar tecknade före 2008-01-01

teckningsdatum
datering

/mislife/forsakring/administration/kollektivavtalskoppling/
Egenskap

Beskrivning

arKollektivavtalad
speglarKollektivavtal
avtalsomrade
avdelning

”True” eller ”False”
”True” om egenskapen arKollektivavtalad är ”False”
Se Alectas värdeförråd
”Avd1” eller ”Avd2”
Utelämnas om försäkring inte tillhör någon avdelning.

/mislife/forsakring/undantag/
Egenskap

Beskrivning

standardkod
extraInformation
uppgifterUtelamnas

”Kan ej levereras”
”Kontakta Alecta för mer information”
True

Utelämnat
/mislife/utelamnat/sokning/
Egenskap

Beskrivning

personnummer

/mislife/utelamnat/sokning/information/
Egenskap

Beskrivning

orsak

”Fullmakt saknas”,
”Personen saknar försäkring i Alecta”,
”Personen har ingen aktiv försäkring i Alecta”,
”Personen har avlidit” eller
”Kan ej levereras”
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Alectas värdeförråd
/mislife/forsakring/administration/kollektivavtalskoppling/avtalsomrade
Värde

Beskrivning

Itp
Ftp
Tgl
Pakfs
Pakfs09
Saflo
Pa16
Kapkl/Akapkl

/mislife/forsakring/administration/produktkoppling/produktkod
Värde

Beskrivning

ITP2-standard
ITP2-bottenplatta
ITP2-ursprunglig
ITP2-standard-sjobefal
ITP2-bottenplatta-sjobefal
ITP2-standard-tele
ITP2-bottenplatta-tele
ITP2-standard-vattenfall
ITP2-bottenplatta-vattenfall
ITP2-standard-tidning
ITP2-bottenplatta-tidning
ITP2-standard-sas
ITP2-bottenplatta-sas
FTP2-standard
FTP2-bottenplatta
FTP2-ursprunglig
ITP2-standard-bemanning
ITP2-bottenplatta-bemanning
ITP2-standard-unilever
ITP2-bottenplatta-unilever
ITP2-standard-skargard
ITP2-bottenplatta-skargard
FF
ITP1-standard
ITPK
ITPK-slutbetalning
ITP-livsarbetstidspension
FTP1-standard
FTPK
FTPK-tiotaggare
PAKFS
PAKFS09
SAFLO-standard
SAFLO-livsarbetstidspension
ITPK-PP
PA16AVD2
FTPK-tiotaggare
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KAPKL
PA16AVD1

/mislife/forsakring/moment/beskrivning
Värde

Beskrivning

ITP2 Förmånsbestämd ålderspension
Ålderspension utöver ITP 65 år-livet ut
ITP Sjukpension
Sjukpension utöver ITP
ITP Familjepension
Familjepension utöver ITP
Ursprunglig ITPK
Fortsättningsförsäkring ålderspension
Fortsättningsförsäkring sjukpension
Fortsättningsförsäkring familjepension
Fortsättningsförsäkring TGL
FTP2 Förmånsbestämd ålderspension
Ursprunglig FTPK
Premiebestämd ålderspension
Återbetalningsskydd
ITP1 Premiebestämd ålderspension
ITP Återbetalningsskydd
ITPK Premiebestämd ålderspension
ITP Livsarbetstidspension
FTP1 Premiebestämd ålderspension
FTP Återbetalningsskydd
FTPK Premiebestämd ålderspension
PAKFS Premiebestämd ålderspension
PAKFS Återbetalningsskydd
SAFLO Premiebestämd ålderspension
SAFLO Livsarbetstidspension
SAFLO Återbetalningsskydd
PA16AVD2 Premiebestämd ålderspension
PA16AVD1 Premiebestämd ålderspension
PA16 Återbetalningsskydd
KAP/AKAPKL Premiebestämd ålderspension
KAP/AKAPKL Återbetalningsskydd
ITP Familjeskydd tecknat innan 2008–04
ITP Familjeskydd

/mislife/forsakring/moment/detaljeradMomenttypkod
Värde

Beskrivning

Valbar
Individuell

Avser Pa16Avd1
Avser Pa16Avd2
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