Tre enkla val för dig
med tjänstepensionen ITP
Genom olika val kan du själv påverka vad du får i pension.

Du är född 1978 eller tidigare och har ITP 2
1. Placera ITPK-pengarna
I ITP 2 ingår en kompletterande pension som heter ITPK.
Du kan själv välja var ITPK-pengarna ska placeras och om
det ska finnas ett återbetalningsskydd och/eller familjeskydd.
2. Vem får dina pengar i TGL?
Om du avlider betalas det ut pengar till dina närmaste
från Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL. Du kan själv
bestämma vem som ska få pengarna.
3. Behöver du familjepensionen?
Om du tjänar mer än 511 500 kronor om året har du ITP 2
Familjepension. Det är ett bra skydd, men passar inte alla.
Nu kan du välja bort familjepensionen och i stället få en
högre inbetalning till din egen pension.

Du är född 1979 eller senare och har ITP 1
1. Placera dina pengar i ITP 1
Det är du själv som väljer var dina pensionspengar ska
placeras. Gör du inget val, placeras dina pensionspengar
hos det utvalda försäkringsbolaget Alecta.
2. Vem får dina pengar i TGL?
Om du avlider betalas det ut pengar till din familj från
Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL. Du kan själv bestämma vem som ska få pengarna.
3. Behöver din familj extra skydd?
I ITP 1 kan du välja att lägga till återbetalningsskydd och/
eller familjeskydd. Med ett återbetalningsskydd betalas
dina intjänade pensionspengar ut till din familj om du
avlider. Familjeskyddet är ett extra ekonomiskt skydd för
dina närmaste.
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När du vill göra val och veta mer
www.alecta.se
020-78 22 80
		

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

www.collectum.se
020-40 85 00

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

www.ptk.se
		

PTKs rådgivningstjänst för personliga råd om pensioner och försäkringar.

www.minpension.se

En överblick över din totala pension.

www.konsumenternas.se
www.collectum.se

Se vilka avgifter bolagen tar ut.
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