
Din värdefulla 
tjänstepension
Du vet väl att vi som arbetsgivare betalar in pengar till din tjänste-
pension varje månad? Här får du en överblick över vilka förmåner 
tjänstepensionen ger dig både under tiden du arbetar och när du 
blir pensionär.

Mer pengar som pensionär
När du slutar arbeta och går i pension kommer du att få 
pengar från flera håll. Du får allmän pension från  
Pensionsmyndigheten (som redovisas i det orange 
kuvertet), och du får tjänstepension. Tjänstepensionen 
kan du påverka själv. Du kan välja var pengarna ska  
placeras och om du vill att din familj ska ha ett  
ekonomiskt skydd.

Extra pengar om du blir sjuk
Förutom ersättningen från Försäkringskassan får du 
också pengar från din tjänstepension om du blir sjuk.

Pengar till dina närmaste om du avlider
Om du avlider betalas det ut pengar till dina närmaste 
från Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL. Du kan själv 
påverka vem som ska få pengarna.

När du vill göra val och veta mer

Privatanställd tjänsteman med 
ITP

www.alecta.se

www.collectum.se 
  
www.ptk.se

Se innehållet i din ITP och vad just du beräknas få i pension (logga in på Mina 
sidor).

Beställ uppgift om val du har gjort och gör nya val.

PTKs Rådgivningstjänst för personliga råd om pensioner och försäkringar.

Privatanställd arbetare med 
Avtalspension SAF-LO

www.fora.se  
www.afaforsakring.se

Beställ uppgift om val du har gjort och gör nya val.

Alla www.minpension.se  
www.ersattningskollen.se

Få en samlad bild av hela din inkomst som pensionär. 
Här får du koll på hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett 
olycksfall.
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Alecta Tjänstepension Ömsesidigt                                                                                                                
alecta.se 
Postadress:                                                       
103 73 Stockholm      

Mejl: kundserviceforetag@alecta.se
Kundservice: 08-441 62 00
Växel: 08-441 60 00 

Organisationsnummer:
502014-6865

http://www.alecta.se
http://www.collectum.se
http://www.ptk.se
http://www.fora.se
http://www.afa.se
http://www.minpension.se
http://www.ersättningskollen.se

