Utbetalningsdirektiv ITP
I samband med förtida uttag av pension
Se även baksidan för viktig information

Texta gärna!

Försäkrad
Namn

Personnummer

_____________________________________________________________
Utdelningsadress

_____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
Postnummer och ort
E-post
_____________________________________________________________

_____________________________________________________

försäkringar som ska betalas ut
Ange försäkringsnummer
____________________________________________________________________________________________________________________

Begäran om förtida uttag - obligatoriskt
From (år, mån)

Datum - avgång ur tjänst

________________________

______________________

Jag kommer att vara anmäld till arbetslöshetskassan
Ja

Jag kommer att i fortsättningen förvärvsarbeta

inte alls

Ja

Minst 8 timmar / vecka

Jag uppbär allmän
pension

Jag har begärt allmän
pension

Nej

Ändring av utbetalningsperiod

0-8 timmar / vecka

Nej

Ja

Gäller ej vid efterlevandepension

Jag är sjukskriven

Nej

Ja

Nej

OBS! Läs informationen på baksidan först

Jag vill ändra min livsvariga ITP till
att betalas ut:

mellan 65 och 70 år

mellan 65 och 75 år

mellan

Jag vill ändra min livsvariga ITPK
till att betalas ut:

mellan 65 och 70 år

mellan 65 och 75 år

mellan

och

______

och

______

______
______

Om inget anges här, betalas pensionen ut via utbetalningskort till din folkbokföringsadress

Utbetalningssätt

Clearingnr
(ej person-/plusgirokonto)

Bankkonto/Personkonto
Plusgirokonto

___________________________

Kontonummer
________________________________

Bankens namn och ort
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Skatteavdrag	OBS! Om inget alternativ fylls i, dras 30% i skatt
Jämkning gjord. Skatteverkets beslut bifogas.

Önskar högre skatteavdrag än 30 %:

Ange belopp eller procentsats
_______________________

försäkrads underskrift
Ort och datum

Telefon, ink. riktnr

Namnteckning

_________________________
________________________

_________________________
_________________________

____________________________________________________________________

Ort och datum

Telefon, ink. riktnr

Arbetsgivarens namn, adress och firmateckning

_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

____________________________________________________________________

Överföringsuppdrag (fylls i av AI Pension)
Inbetalare

618699
AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer
Ort och datum

Avser personnummer

Överföring TILL konto
Clearingnr

Uppdragsgivarens underskrift

Konto

Mottagare (om annan än kontohavaren)

AI Pension Arkitekter & Ingenjörer Nybrogatan 7 114 34 Stockholm Tel 08-54 50 48 00 Fax 08-54 50 48 01 www.aipension.se
Org. nr. 802004-8008 Styrelsens säte: Stockholm

20150303

arbetsgivarens underskrift (krävs när AI Pension ska slutbetala premien)

Viktig information
Allmänt

AI Pension är skyldig att göra skatteavdrag med 30 %
på pensionen. När beslut om jämkning finns gör vi skatteavdrag enligt detta. Du kan själv begära högre avdrag.
AI Pension betalar ut pensionen senast den 25:e i månaden. Om den 25:e är en helgdag betalas pensionen ut
sista vardagen innan den 25:e.
Du kommer att få ett meddelande om vilket belopp och
vilket konto din pension utbetalas till i samband med
första utbetalningen. Därefter får du ett meddelande vid
varje förändring av pensionsbeloppet.
Försäkringsnumret består av ditt medlemsnummer följt
av en siffra (ITP) eller en bokstav (Liv).
AI Pensions styrelse beslutar år från år om pensionstilläggets storlek.
Det år pensionen börjar utbetalas räknas som basår för
kommande pensionstillägg. För dig med januari som
startmånad, är basåret föregående år. Pensionstillägg betalas ut tidigast från året efter basåret och ändras endast
vid årsskifte.

ITP vid förtida uttag

När du väljer att göra ett förtida uttag av din ITP, krävs
det att du slutar att arbeta för att gå i pension. ITPavtalet tillåter dock att du får arbeta i mindre omfattning, vilket innebär max 8 timmar per vecka.
Du kan inte ta ut din ålderspension i förtid om du har
sjukpenning från Försäkringskassan. Du som har sjukersättning från Försäkringskassan kan inte göra uttag av
ålderspensionen för den del du är sjuk.
Förtida uttag av tjänste- och privatpension kan ske tidigast från 55 års ålder (OBS! Allmän pension kan lyftas
tidigast från 61 års ålder).
Förtida uttag av ITP-pension i pensioneringssyfte är förmånligast från 62 års ålder. Pensionen reduceras enbart
på grund av längre utbetalningstid.
Vid förtida avgång på arbetsgivarens begäran, t ex på
grund av driftsinskränkningar, finns stödformer av annat slag; den fackliga organisationen bör då rådfrågas.
Kompletteringspensionen (ITPK) kan tas ut som
livslång eller temporär pension. Kontakta oss om du vill
ändra uttagstiden.

OBS! Ändring av utbetalningstid

Om du väljer att få din ITP utbetald under en kortare
tid än livsvarigt, bör du tänka på att:
När utbetalningstiden är slut, avslutas försäkringen och
inga fler utbetalningar sker.
Kontakta gärna oss om du har frågor om detta.

Liv

Liv omfattar privat sparande och individuella tjänstepensioner utöver ITP samt kollektiva tjänstepensionsval
(ITPK, KAP-KL, PA 03).
Dessa kan tas ut från 55 år, och kortaste utbetalningstid är vanligtvis 5 år. Undantaget är PA 03 – som har
särskilda bestämmelser.
Återbäring bestäms av AI Pensions styrelse vid boksluts
sammanträdet under mars/april.

