ANMÄLAN OM INTRÄDE
ITP
Inträdesanmälan fylls i och undertecknas av arbetsgivaren. Dessutom skall den anställde själv (om anmälan
gäller person som fyllt 28 år) nedtill på blanketten lämna uppgift om tidigare pensionsrätt.

Texta gärna!

UPPGIFTER OM ARBETSGIVAREN
Företagets namn

Kontorsnummer

Organisationsnummer

________________________________________________________

______________________________

____________________

UPPGIFTER OM DEN ANSTÄLLDE
Namn

Personnummer

Försäkring tecknas att gälla from

_____________________________________________________________

_____________________________

_____________________________

Alternativ 1

Den anställde arbetar heltid, är fullt arbetsför med

Alternativ 2

Den anställde arbetar deltid,

Vid alt 2, ange:

kr i årslön

_____________________

procent och har

___________

kr i årslön

______________

Deltid pga tjänstens omfattning eller
Deltid pga arbetsoförmåga. Grad av arbetsoförmåga:

		

procent

___________

KOMPLETTERANDE UPPGIFTER
Återinträde efter föräldra- eller tjänstledighet. Vid föräldraledighet – ange period: fr.o.m.
t.o.m.
___________
_____________
Retroaktivt inträde. Ange löneutvecklingen sedan första dagen (Lön och datum):

_________________________________________

Annat:
_____________________________________________________________________________________________________________________________

ARBETSGIVARENS UNDERSKRIFT
Kontaktperson

Datum

Telefon, ink. riktnr

_____________________________________________________
Underskrift av behörig firmatecknare

______________________________

______________________________

Som arbetsgivare ansvarar ni för att inhämta korrekta personuppgifter från den anställde och lämna dem till AI Pension i enlighet med kollektivavtalet ITP och informera den anställde om behandling av deras personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. Fullständig information om hur
AI Pension behandlar personuppgifter finns på AI Pensions hemsida aipension.se.

FYLLS I AV DEN ANSTÄLLDE (OM DU ÄR FÖDD FÖRE 1953)
Uppgift om tidigare pensionsrätt fylls i av anställd . Underskriven blankett lämnas till arbetsgivaren för vidare befordran till AI Pension.
Jag saknar pensionsrätt från tidigare anställning

Jag har genom tidigare anställning varit försäkrad i AI Pension

Jag har tjänat in annan pensionsrätt enligt av mig här nedan lämnade uppgifter
(Jag medger att AI Pension får inhämta närmare uppgifter direkt från vederbörande försäkringsgivare)

Fr.o.m.

T.o.m.

Arbetsgivare som ordnat pension för mig
Namn och adressort

Försäkringsgivare
(bolag/pensionskassa)

år

mån

år

mån

_______

_______

_______

_______

________________________________________________

___________________________

_______

_______

_______

_______

________________________________________________

___________________________

_______

_______

_______

_______

________________________________________________

___________________________

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Telefon, ink. riktnr

_____________________________________________________
Namnteckning

______________________________

20180226

Pensionsgrundande tjänstetid hos vidstående arbetsgivare

VIKTIG INFORMATION
Anvisningar för pensionsförmåner enligt ITP-planen - gällande
avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.
Till inträde anmäls samtliga tjänstemän (här avses även arbetsledare) som fyllt 18 år. Även deltidsanställda med en ordinarie arbetstid om minst 8 timmar per helgfri vecka räknat i genomsnitt
under en period om tre kalendermånader ska anmälas.
Den som uttryckligen har anställts för vikariat, som praktikant
eller i övrigt för viss tid eller visst arbete anmäls till inträde efter
det att anställningen fortlöpande varat 3 hela kalendermånader.
Anmälan gäller då retroaktivt från första anställningsdagen För
arkitekt som är medlem i Sveriges Arkitekter och som anställs för
minst 2 månader, tecknas ITP från och med första anställnings
dagen.
Den som anställs när mindre än 3 år (36 hela kalendermånader)
återstår till pensionsåldern, faller under planen endast om han
tidigare intjänat pension (annan än STP) och denna pension inte
har börjat betalas ut.
En förutsättning är vidare att den tidigare intjänandetiden och
den återstående tiden till pensionsåldern tillsammans uppgår till
minst 3 år. Anmäl dock alltid dessa tjänstemän, de kan nämligen
vara berättigade till garantitilläggspension (ITPG).

Anmälan om företagsledare/aktieägare
ITP-avtalet omfattar arbetsgivarens samtliga tjänstemän och arbetsledare med
undantag av VD i aktiebolag, anställda som tillhör befattningsskikt högre än 2 i den
mellan svenskt Näringsliv och PTK överenskomna befattningsnomenklaturen och
anställda i aktiebolag som tillsammans med make/maka och barn äger en tredjedel
eller mer av aktierna. Enligt särskild överenskommelse mellan arbetsgivaren och AI
Pension kan dock även sådana anställda anmälas till ITP-försäkringen.
Återinträde efter föräldrarledighet
Enligt avtalet skall den tid under vilken föräldrarpenning utbetalas vara pensionsgrundande (dock längst 11 månader). För att AI Pension skall kunna registrera
denna tid som pensionsgrundande krävs vid återinträde uppgift om föräldraledig
hetens längd.
Fylls i av den anställde
ITP samordnas med tidigare tjänstepensionsrätt. Den anställde ansvarar för att lämna AI Pension korrekta upplysningar vid registrering. Varje person som anställs efter
28 års ålder skall därför på arbetsgivarens inträdesanmälan lämna egna uppgifter om
pensionsrätt utanför AI Pension. AI Pension kan inte behandla anmälan som inte
har fyllts i av den anställda. Vid platsbyte mellan två arbetsgivare som båda tillhör AI
Pension kräver vi dock inte förnyad uppgift från den anställde.

Varje ansluten arbetsgivare får ett kontorsnummer i AI Pension.
Ange kontorsnumret på alla anmälningar till AI Pension.

För att pensionen skall bli rätt beräknad enligt ITP-avtalet mellan Privattjänstemannakartellen (PTK) och Svenskt Näringsliv måste uppgift lämnas om tidigare
intjänad pensionsrätt. Utebliven uppgift om pensionsrätt utanför AI Pension kan
leda till att den totala pensionen blir för låg på grund av att AI Pension då inte har
tillgång till de data som behövs för att på rätt sätt fastställa den pensionsgrundande
tjänstetiden.

Årslön

Den pensionsrätt som skall uppges kan ha tjänats in exempelvis:

Kontorsnummer

Vid fast lön anges årslönen som 12,20 x aktuell månadslön.
(Talet 0,20 motsvarar det genomsnittliga semestertillägget enligt
uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK). I den anmälda
lönen skall dessutom i förekommande fall ingå:
•

naturaförmåner i form av kost eller bostad, värderade enligt
källskattetabellen,

•

under närmast föregående kalenderår utbetald ersättning
för regelmässigt förekommande skiftarbete, förskjuten
arbetstid, jourtid eller beredskapstjänst, inberäknat semesterlön,

•

provision, tantiem, produktionspremie eller liknande,
inberäknat semesterlön.

Observera att av naturaförmåner endast kost och bostad räknas
som pensionsmedförande inkomst. Som exempel på icke
pensionsmedförande naturaförmåner kan nämnas: fri bil, fri bostadstelefon, fria resor. Rese- och traktamentsersättningar liksom
övertidsersättning ska inte heller ingå i den anmälda lönen.
Försäkringen tecknas att gälla från och med
För person som anställs såsom tjänsteman före 18 års ålder ska
försäkring tecknas att gälla fr.o.m. månaden efter 18-årsdagen.
Nyanställd som fyllt 18 år anmäls till försäkring fr.o.m. anställ
ningsmånaden.
Anm 1
AI Pension debiterar premier för tiden från och
med den månad arbetsgivaren angivit i rutan ”Försäkring teckans
att gälla fr.o.m.”. Om den angivna månaden innebär att inträdet
skall ske retroaktivt mer än ett år räknat från den månad då anmälan skickas till AI Pension, ange orsaken till retroaktiviteten i ett
särskilt brev. I sådana fall behövs även uppgift om löneförloppet.
Anm 2
Anmälan om inträde på denna blankett fylls i även
om den anställde varit försäkrad genom tidigare arbetsgivare och
avser automatiskt återinträde/ överflyttning.

•

genom privat anställning

•

hos stat, kommun eller landsting

•

inom kooperationen

•

hos bank, försäkringsbolag eller tidning

•

hos arbetsgivare - svensk eller utländsk - som lämnat direktutfästelse som
tjänstepension eller tagit försäkring i annat bolag

Bifoga gärna kopior av handlingar som redovisar pensionsrätt utanför AI Pension.
Anmälan om tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
TGL-försäkring tecknas automatiskt hos Alecta genom denna anmälan om inträde
hos AI Pension.

