Extra pengar om du blir sjuk länge
- från din tjänstepension
Du vet väl att din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension ITP varje månad?
Tjänstepensionen innehåller ålderspension, sjukpension och skydd för efterlevande.

I din tjänstepensionen ITP ingår ersättning om du skulle
bli sjuk en längre tid.
Om du blir sjuk får du till att börja med ersättning från
arbetsgivaren och Försäkringskassan. Och blir du sjukskriven en längre tid, får du alltså också ersättning genom
din tjänstepension i Alecta. Så här:
Din ersättning om du blir sjuk
Dag 1-14:

Sjuklön - ersättning från arbetsgivaren
(Karensavdrag görs motsvarande 20% av en genomsnittlig veckas sjuklön)

Dag 15-90:

Sjukpenning - ersättning från Försäkringskassan
Sjuklön - ersättning från arbetsgivaren

Dag 91-360:

Sjukpenning - ersättning från Försäkringskassan
ITP Sjukpension - ersättning från Alecta

Du kan få ersättning från ITP Sjukpension när du:
• är sjukskriven minst 25 procent
• har varit sjuk i mer än 90 dagar i följd,
eller sammanlagt 105 dagar de senaste 12 månaderna.
• får ersättning från Försäkringskassan.
Hur mycket och hur länge
Hur mycket du får i ITP Sjukpension hänger ihop med
din lön. Ersättningen räknas ut efter olika procentsatser
i olika inkomstintervall. Lönen påverkar också hur länge
ITP Sjukpension betalas ut. Utbetalningen kan fortsätta
också efter dag 360.
Dina egna belopp
Vill du veta hur stor ersättningen från ITP Sjukpension
blir för just dig? Då ska du logga in på ”Mina Sidor” på
alecta.se.

Vill du se din totala ersättning - från Försäkringskassan,
din arbetsgivare och Alecta? Då kan du gå in på
ersättningskollen.se och PTKs radgivningstjanst.se.
Att tänka på
• Många tecknar privata sjukförsäkringar helt i onödan.
Ta först reda på vad du får via lag och kollektivavtal.
• Om du ändå vill teckna en privat sjukförsäkring kan en
gruppförsäkring vara ett bra alternativ – hör med din
arbetsgivare eller ditt fackförbund hur det fungerar.
• I tjänstepensionen ITP ingår också en premiebefrielseförsäkring. Det innebär att Alecta betalar premien till
din tjänstepension istället för arbetsgivaren om du blir
långvarigt sjuk.
• På alecta.se kan du läsa mer om ITP Sjukpension och de
andra försäkringarna som ingår i din tjänstepension.

Om du har frågor
Välkommen att kontakta oss på Alecta Kundservice.
Kundservice 020-78 22 80 (+46 8 441 96 21) 103 73 Stockholm
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