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28 september 2010
Dags att välja nya pensionsplacerare för ITP-P avd 2
Varför nytt pensionsval?
Posten har sagt upp avtalet med den tidigare administratören, Bliwa. Ny administratör är
Collectum, som sköter pensionsvalet för privattjänstemännens avtal ITP. Collectum har ett
mindre antal bolag att välja mellan än Bliwa, därför måste ca 22 000 postisar göra ett nytt val.
Vem ska välja?
Alla som är födda 1980 och tidigare och tillhör ITP-P avd 2 måste välja om sin ITPK-P. Varje
månad avsätts 2 % av din pensionsmedförande lön till den förvaltare som du har valt.
Vad händer om jag inte väljer?
Dina pengar placeras i en traditionell försäkring hos Alecta. Jämfört med Kåpanpensioner, där
icke-väljarna hamnade tidigare, finns hos Alecta ingen garanterad ränta, utan går det bra för
Alectas placeringar kan man få återbäringsränta. Går det dåligt så är man bara garanterad
insatta premier.
Kåpanpensioner finns inte kvar att välja. Vad händer med mina gamla insatta pengar?
Dina pengar står kvar och ökar med eventuell avkastning och betalas ut automatiskt vid 65 år
eller tidigare om du ansöker. Du måste dock ha slutat i Posten för att få ut dina pengar och du
måste vara över 55 år.
Jag har mina pengar i Länsförsäkringar eller något annat bolag som inte längre är valbart.
Vad händer med dessa?
I alla bolag står pengarna kvar på samma sätt som ovan. Om du vill flytta ditt kapital till ditt
nya sparande är det möjligt från några bolag. Kolla med ditt bolag.
Återbetalningsskydd. Vad är det?
Detta innebär att värdet på ditt pensionskonto betalas ut, normalt under fem år, till dina
anhöriga om du skulle avlida. Med anhöriga menas i detta fall i första hand maka/make eller
sambo och i andra hand barn. Återbetalningsskydd kostar ingenting. Däremot kan du få något
högre pension om du inte väljer något återbetalningsskydd. Det beror på att du får ta del av
”arvsvinster”, pengar från avlidna som inte hade återbetalningsskydd.
För att omfattas av ett Återbetalningsskydd måste man aktivt välja det.
Familjeskydd. Vad är det?
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Familjeskydd är en livförsäkring med samma förmånstagare som för Återbetalningsskyddet.
Försäkringsbeloppet är 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp (1 pbb = 42 400 kronor år 2010) som
betalas ut med en tolftedel per månad i 5, 10, 15 eller 20 år. Premien varierar med din ålder
samt den nivå och den utbetalningstid du valt och den dras från de pengar som skulle ha
avsatts till din pension. Du kan få reda på premiens storlek via Collectums hemsida,
www.collectum.se För att få ett Familjeskydd måste man aktivt välja det.
Kan man ändra sig om Familjeskydd och Återbetalningsskydd?
Under valperioden väljer man Familjeskydd och Återbetalningsskydd utan hälsoprövning.
Vill man lägga till något av skydden senare krävs det oftast en hälsoprövning.
Om jag har Familjeskydd och Återbetalningsskydd idag. Vad händer då? Får jag behålla
detta?
Nej, för att ha Familjeskydd eller Återbetalningsskydd i Collectum måste man välja det igen.
De som tidigare hade Familjeskydd i Bliwa har fått ett brev om att den försäkringen är
avslutad och vill man ha en fortsatt försäkring måste man välja det på nytt.
Har man valt Återbetalningsskydd tidigare så gäller det endast det ”gamla” pensionskapital
som ligger kvar i det tidigare valda bolaget.
Vilka bolag kan man välja?
Följande bolag finns att välja på när det gäller traditionell försäkring, . Vissa av bolagen har
garanterad ränta som AMF och Länsförsäkringar.
•
•
•
•
•

Alecta Optimal Pension (här hamnar de som inte gör något val)
AMF Pension
Länsförsäkringar
Nordea Liv & Pension
Skandia liv

Dessa bolag finns att välja mellan på fondförsäkring.
Väljer man något av bolagen så placeras man i deras entréfond och kan sedan välja bland
bolagets övriga fonder. Observera att då kan avgifterna bli högre.
•
•
•
•
•

AMF Pension
Danica Pension
Handelsbanken
Nordea
SEB Trygg Liv
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