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Swedbank Pensionsplan
Ändring för individ.
Löneändring, nyanställd, avanmälan av anställd
Swedbank Försäkring
FE 902, 107 77 Stockholm

Organisationsnummer

Personnummer
om enskild firma

16

Företag

Hälsodeklaration bifogas
ÄNDRING FÖR INDIVID
Ändrad Ändr lön
lön pga pga byte/
Fast premie föräldra- utökn av
Nyan3
kr/månad
ledighet tjänst
ställd

Ifylles vid fast sparpremie och ind. sjukbelopp

Namn

Personnummer

Försäkringsnummer

FörFöre- måns- Lön/Inkomst Ange ersättning kr/mån
tagare1 grupp per år
efter 90 dgr/R-karens 2

Anställning
upphör

Gäller
fr o m

Anställningsdatum4

Ej fullt
arbets.för

Vid nyanslutning: Individuellt val - Den försäkrade har möjlighet att påverka fondval, förmånstagarförordnande och efterlevandeskydd. Detta görs på blankett, Individuellt val, SF 257.
Understiger antalet anslutna till pensionsplanen 5 ska hälsodeklaration (SL 023) bifogas.
Vid ändring: För vissa ändringar ska hälsodeklaration bifogas oavsett antalet anslutna till pensionsplanen.
1) I enskild firma ägaren samt verksam make. I handelsbolag och kommanditbolag samtliga ägare samt anställda nästående. I aktiebolag anställd som ensam eller tillsammans med närstående äger minst en tredjedel av aktierna i bolaget samt anställda närstående. Med make jämställs registrerad partner och skattesambo. Skattesambo är den som utan att vara gift,
sammanbor med person med vilken denne har eller har haft barn tillsammans. Med närstående avses make, registrerad partner, sambo, förälder eller barn till ägare enligt ovan.
2) Observera att sjukförsäkring högst får motsvara 90 % av lön/inkomst. Särskilda regler kan gälla för företagare.
3) Om premiebefrielse gäller för försäkringen kommer den också att justeras då premien för sparande höjs alt. sänks. OBS! Ändringar av fasta förmåner påverkar inte förmåner som är
relaterade till lön.
4) Anställningsdatum anges vid nyanställning av en anställd och är det datum då anställningen påbörjades. Datum för när den anställde ska anslutas till pensionsplanen anges under "Gäller fr o m".
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Organisationsnummer

Personnummer

Hälsohandling
För att full arbetsförhet ska vara tillräcklig som underlag för höjt försäkringsskydd får förmånerna inte höjas med > 10 %
om premieavsättningen har angetts som ett fast belopp. Är premieavsättningen beräknad med % av lön/inkomst får lönen
inte överskrida 20 % för anställda och 15 % för företagare.
Om höjningen ökat mer än ovan nämnda nivåer under det senaste kalenderåret fordras Hälsoförklaring på särskild
blankett.
Om försäkringsbeloppen för premiebefrielse och/eller sjukförsäkring ökat till vissa nivåer fordras Läkarutlåtande
och HIV-test. Detta kan inträffa även om höjningen understiger de nivåer som nämns i första stycket.
Vad menas med fullt arbetsför?
Med full arbetsförhet menas att den försäkrade
•
ska kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar,
•
inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning, aktivitetsersättning,
tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning),
•
inte uppbär rehabiliteringsersättning, handikappersättning, livränta eller liknande ersättning,
•
inte har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning,
•
inte har varit sjukskriven mer än 30 dagar i följd de senaste 360 dagarna (vid nyteckning) samt
•
inte har varit sjukskriven mer än 14 dagar i följd de senaste 90 dagarna (vid utnyttjande av höjningsrätt på
befintlig försäkring).

Försäkringstagaren intygar med sin underskrift att den försäkrade är fullt arbetsför.
Om någon av angivna personer på sidan 1 ej är fullt arbetsför måste Hälsodeklaration (SL 023) bifogas.
Skickas i original till Swedbank Försäkring, FE 902, 107 77 Stockholm. Vid frågor kontakta ditt lokala bankkontor.
Jag är införstådd med att oriktig uppgift kan medföra att försäkringsskydd vid skada kan komma att utebli.
Om du anger uppgifter som inte är sanna eller fullständiga riskerar ni att betala premier för något som ni
inte kan använda fullt ut.

Jag intygar att lämnade uppgifter är korrekta
Datum

Namnförtydligande

SF 216

Försäkringstagarens underskrift (behörig företrädare för företaget)

