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Premieuppehåll p g a tjänstledighet
Uppehållet kan gälla tidigast fr o m den första i nästkommande månad.
Kortaste tid för premieuppehåll/tillfällig sänkning är sex månader.
Med tjänstledighet förstås föräldraledighet, militärtjänst och tjänstledighet för studier med stöd av lag.
Ange typ av tjänstledighet

Föräldraledighet

Militärtjänst

Studier

Fullt premieuppehåll p g a tjänstledighet
Varken premier för ålderspension och riskförmåner betalas under uppehållet. Det innebär att inget riskskydd gäller under
uppehållet. Vid premieuppehållets slut kan riskförmånerna återupplivas under förutsättning att den försäkrade är fullt arbetsför enligt regelverk för nyteckning. Uppehåll kan ej göras i TGL, Olycksfall, sjukvård eller individuell livförsäkring.
Premieuppehåll begärs från och med

(år, månad) till och med

(år, månad)

Uppehåll i sparandet p g a tjänstledighet
Premier för ålderspension betalas inte under premieuppehållet medan riskpremierna betalas. Det innebär att riskskyddet
fortsätter att gälla under sparuppehållet.
Premieuppehåll begärs från och med

(år, månad) till och med

(år, månad)

Premieuppehåll i övrigt/Tillfällig sänkning av pensionspremie
Uppehållet kan gälla tidigast fr o m den första i nästkommande månad.
Kortaste tid för premieuppehåll/tillfällig sänkning är sex månader.
Uppehåll eller tillfällig sänkning av pensionspremie kan medges om försäkringen både har gällt under 12 månader och
ålderspensionspremie betalats in under 12 månader. Premieuppehåll kan medges under högst två 12-månadersperioder,
med minst 24 månaders mellanrum mellan dessa två perioder.
Premieuppehåll övrigt
Premier för ålderspensionen betalas inte under premieuppehållet medan riskpremierna betalas.
Det innebär att riskskyddet fortsätter att gälla under sparuppehållet.
Premieuppehåll begärs från och med

(år, månad) till och med

(år, månad)

Förlängning av befintligt uppskjutet sparande Grundskydd Företag
Förlängning av uppskjutet sparande för nystartat företag begärs med

3 mån

6 mån

9 mån

Maximal tid för uppskjutet sparande är
12 månader från teckningsdagen

Tillfällig sänkning av pensionspremien
Ålderspensionspremien sänks TILL ett fast belopp. Riskpremierna betalas under perioden för tillfällig sänkning.
Månadspremien för ålderspensionen ska tillfälligt sänkas TILL följande belopp
kr/mån*.
Observera att om premie för premiebefrielse- och/eller sjukförsäkring ingår i pensionssparbeloppet, ska det
räknas med i det angivna beloppet.
till och med
Den tillfälliga sänkningen av ålderspensionen begärs från och med
*Om den tillfälligt sänkta premien understiger kostnaden för ev.
premiebefrielseförsäkring och garanterat efterlevandeskydd kan
premien bli högre än ovan angivet belopp.
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