
Uppgift om tidigare intjänad tjänstepension 
Fylls i av den anställde

Läs informationen på baksidan innan du svarar

Person- och kontaktuppgifter
Personnummer
 

Namn
 

Mejladress Mobilnummer Telefonnr bostad (inkl. riktnr) Telefonnr arbetet (inkl. riktnr)

Uppgift om tidigare tjänstepension
Kryssa i det alternativ som gäller för dig. Skriv sedan under blanketten och skicka tillbaka den till oss. Om du är osäker på om och var du 
har tjänat in tjänstepension tidigare kan du logga in på minpension.se. Där får du en samlad bild av din pension.

Jag har inte haft någon tjänstepension tidigare. 

Jag har bara haft tjänstepension ITP i Alecta tidigare.

Jag har haft tjänstepension hos andra pensionsförvaltare än Alecta.
Fyll i uppgifterna nedan. Använd gärna ett separat papper om du inte får plats 

Fr o m - t o m
(år mån - år mån)

Arbetsgivare Arbetsplats
(om du arbetat inom stat, kommun, 
landsting)

Pensionsförvaltare

Övriga upplysningar

Arbete utomlands  
Om du har arbetat och tjänat in tjänstepension utomlands behöver du även fylla i blanketten ”Arbetat 
utomlands - Uppgift om tidigare intjänad tjänstepension”. Blanketten och mer information hittar du på alecta.se.

Din underskrift 
Alecta får med hjälp av de uppgifter jag lämnat ovan hämta uppgifter om den tjänstepension jag tidigare tjänat in.
Vi hanterar dina personuppgifter enligt aktuell dataskyddslagstiftning. Läs mer på alecta.se/personuppgifter.
Datum Namnteckning

Skicka blanketten till: Alecta, Frisvar, 110 581 200, 110 07 Stockholm  
Märk kuvertet med ”Frisvar” så behöver du inte sätta på något frimärke. Portot är redan betalt (gäller inom 
Sverige).

4649A 2018.04

Kundservice: 020-78 22 80 (+46 8 441 96 21)
Växel: 08-441 60 00

Organisationsnummer:
502014-6865

Alecta Tjänstepension Ömsesidigt
alecta.se
Postadress:
103 73 Stockholm



Information 

Därför behöver vi dina uppgifter
För att du ska få rätt pension behöver vi veta om du har tjänat in tjänstepension hos annan 
pensionsförvaltare genom tidigare anställningar. Den tidigare tjänstepensionen kan nämligen ha 
betydelse för din framtida pensions storlek. Vi behöver din hjälp eftersom vi bara har kännedom om 
den tjänstepension du har tjänat in hos oss.

Är du osäker på om och var du har tjänat in tjänstepension tidigare? 
Vad du har arbetat med och vilken tidigare arbetsgivare du haft styr om och hos vilken 
pensionsförvaltare du har tjänat in tjänstepension. Kontakta dina tidigare arbetsgivare om du är 
osäker på var du har haft din tidigare tjänstepension. Du kan även logga in på minpension.se som ger 
dig en samlad bild av all din pension.

Vad händer sen?  
När vi får svar från dig hämtar vi uppgifterna från aktuell pensionsförvaltare. Därefter justerar vi 
pensionens storlek. Visar det sig att uppgifterna inte påverkar försäkringen fortsätter den nuvarande 
att gälla.  

Mer information
Du som har kollektivavtalad tjänstepension omfattas av ett färdigt försäkringspaket. I det ingår 
ålderspension, ersättning vid långvarig sjukdom och möjlighet för dina efterlevande att få ersättning 
när du dör. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen och betalas av 
arbetsgivaren. På alecta.se kan du läsa mer och även logga in och se aktuella uppgifter om din 
tjänstepension i Alecta. Du loggar in med en e-legitimation.   

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kundservice: 020-78 22 80 (+46 8 441 96 21)
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Alecta Tjänstepension Ömsesidigt
alecta.se
Postadress:
103 73 Stockholm


