I veckoinfon denna vecka informeras kort om nya val i vår pensionsplan ITP-P.
Alla förtroendevalda får här en utförligare information för att kunna besvara
eventuella frågor. Är ni osäkra på svaret finns telefonnummer till våra
pensionsinformatörer sist i texten.
Ny upphandling av valbara bolag för ITP-pensionen.
Under våren har Collectum på uppdrag av parterna upphandlat bolag för ITP-pensionen.
Det gäller även för oss i vår pensionsplan, ITP-P, i både avdelning 1 och avd 2.
I Avd 1 finns de som är födda 1981 och senare + alla timavlönade oavsett ålder. De
placerar 4,5 % av bruttomånadslönen i något av de upphandlade bolagen. Vid lön över
7,5 inkomstbasbelopp (35 375kr) placeras 30 % av lönedelen över 7,5 ibb.
I Avd 2 finns de som är födda 1980 och tidigare, som har månadslön och en anställning
på minst 20 %. De placerar 2 % av sin pensionsmedförande lön i de upphandlade
bolagen.
Har man inte gjort något val får man premien placerad i en traditionell försäkring i
bolaget Alecta.
Från och med 1 juli kan man placera i följande bolag
Traditionell förvaltning
Alecta
AMF
Folksam
Skandia

Fondförvaltning
AMF
Danica
SEB
SPP
Swedbank

Tre nya bolag har tillkommit, Folksam i traditionell försäkring, SPP och Swedbank i
fondförsäkring.
Bolagen som inte fick nytt förtroende och inte längre är valbara från 1 juli är Nordea och
Länsförsäkringar på traditionell försäkring, Nordea och Handelsbanken på
fondförsäkring.
Det blir inget obligatoriskt omval utan har man ett bolag som fortfarande är valbart
kommer allt fungerar som tidigare utan att man behöver göra något.
De som har sina premier i något av de bolag som inte längre är valbara (Nordea,
Länsförsäkringar, Handelsbanken) kommer under första veckan i juli att få valblankett
från Collectum. Där kan de välja:
1) flytta premieinbetalningar och innestående kapital till något av de valbara
bolagen, eller

2) fortsatt premieinbetalning till något av de valbara bolagen och ha kvar sitt kapital
i det gamla bolaget
eller
3) ha kvar premieinbetalningen i det bolag som man tidigare haft.
Det tredje alternativet har inte varit möjligt tidigare. Man kunde inte få fortsatt
premieinbetalning till ett bolag som inte längre var valbart.
Observera att för att få fortsatt inbetalning måste man göra ett aktivt val på den blankett
Collectum skickar ut. Gör man inte det kommer man att få premien till Alecta som är
ickevals-alternativet.
Valperioden är 1 juli – 30 september och två påminnelser kommer att skickas ut.
Har man premien i ett tidigare valbart bolag men vill byta till ett av de nya bolagen
(Folksam, SPP, Swedbank) kontaktar man Collectum för att göra ett vanligt omval.
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Lena Edlund
Eva Löfvenborg
Ove Liljegren
Leif Skog
Magnus Andersson
Peter Wahlman
Annika Kallin
Mikael Skyttmo
Anders Gustavsson

010-4362917
0709-804760
Telefonnummer
0706-497292
0709-808362
0709-804272
010-4362626
Jönköping
0709-808552
Göteborg
0706-464699
Göteborg
0704-539967
Göteborg
0736-696029
Örebro
070-6387219
070-3237710
Örebro
0708-460381
Örebro
076-7765718
Stockholm (Gotland) 0708-841874
Stockholm
010-4365463
Stockholm
0709-806334
Uppsala
010-4366035
Sundsvall
070-2888533
Sundsvall
063-511916
Umeå
0705-909916

Jimmy Gröndahl
Adriano DeMatteis

Logistik region
Nord
Stockholm

Per Backman
Namn
Jan Engkvist
Jörgen Olsson
Silva Bergström
Gunnar Pettersson
Bengt-Göran Henningsson
Ditte Poulsén
Ylva Hultman
Barbro Halling

Central samordnare
Meddelande region
Malmö
Malmö
Växjö

073-0417969
070-4620021

Jouni Mikkola
Lennart Larsson
Anders Holmberg
Linus Eriksson

Mitt
Öst
Väst
Syd

0709-804703
0709-80 54 24
0709-807677
073-810 11 17

