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ÄNDRING AV UTBETALNING
Avtalspension

+

OBS! Används endast för avtalspension.
För kapitalförsäkring, använd SF 119
För pensions- och tjänstepensionsförsäkring, använd SF 150

Swedbank Försäkring, FE 902, 107 77 Stockholm
Fylls i av handläggare:
Ombud
Handläggare

Personnummer (12 siffror)

E-post
P-id

Telefon (även riktnr)

Försäkring nr:

KUND
Den försäkrades namn

Denna blankett måste ha kommit in till Swedbank Försäkring senast den 20:e i månaden före den månad
utbetalning från försäkringen ska börja.
Läs igenom denna information innan du fyller i blanketten.
•

Du kan förlänga utbetalningstiden först efter det att utbetalning från försäkringen har pågått under fem år.

•

Utbetalningstiden kan förkortas under pågående utbetalning, förutsatt att försäkringen omfattar återbetalningsskydd. Den återstående utbetalningstiden måste efter ändringen vara minst fem år eller tre år om utbetalningen ska upphöra då den försäkrade fyller 65 år.

•

Om utbetalningstiden under pågående utbetalning ändras från utbetalning så länge du lever till en tidsbegränsad utbetalning upphör återbetalningsskyddet. Det innebär att någon utbetalning inte kommer att göras
från försäkringen efter den försäkrades död.

•

Har utbetalningen startat kan inte uppehåll/stopp av utbetalningen göras.

UTBETALNING AV AVTALSPENSION
Innan du kryssar i något alternativ nedan måste du, på baksidan av denna blankett, läsa om vad som gäller
för uttagsmöjligheten enligt ditt avtalsområde. Respektive kollektivavtal kan nämligen innehålla regler som
begränsar uttagsmöjligheterna.
Jag önskar påbörja utbetalningen*

(år, mån)

Utbetalningstid (ange endast ett alternativ)

Under

år

Till jag fyller

år

Livsvarig

Utbetalningstermin

Månad

Kvartal

Halvår

Helår

Jag önskar skjuta upp utbetalningsstarten till

(år, mån)

*Om du inte anger när utbetalning påbörjas, sker utbetalning enligt avtal

ÖVRIGA
NOTERINGAR

Om uttaget avser ITP1, ITPK, SAF-LO (om kortare utbetalningstid än 5 år), BTP1, PA16 och/eller BTPK intygar jag
att uttaget av pension görs i pensioneringssyfte, det vill säga att jag har för avsikt att lämna förvärvslivet eller att förvärvsarbeta endast till en liten del.
Jag intygar även att jag är medveten om att återbetalningsskyddet vid vissa ändringar av försäkringen upphör vilket
innebär att någon utbetalning inte kommer att göras från försäkringen efter den försäkrades död.
DEN FÖRSÄKRADES UNDERSKRIFT
Datum

+

SF 117

Den försäkrades underskrift

Namnförtydligande

SF 117 utg 18

+

Information om utbetalningarna
Utbetalningen görs månadsvis om inte annat har begärts. Utbetalningsdatum är senast den 25:e varje
månad. Utbetalning från försäkringen påbörjas tidigast månaden efter den månad under vilken Swedbank Försäkring har mottagit fullständiga handlingar.
Understiger försäkringens totala värde 30 % av ett prisbasbelopp betalas hela värdet ut som ett
engångsbelopp.
Vi kommer att överföra pengarna till ditt bankkonto i valfri bank via Swedbank. Om du inte redan har
anmält ett konto till Swedbanks kontoregister, ber vi dig göra det snarast möjligt. I annat fall kommer du
att få pengarna via en utbetalningsavi.
Du kan anmäla konto eller ändra tidigare anslutet konto på olika sätt:
• Besök närmaste Swedbank eller Sparbank
• Gå in på www.swedbank.se/kontoregister med hjälp av e-legitimation
• Ring Kundcenter om du är kund i Swedbank eller Sparbanken.
Swedbank Försäkring gör preliminärt skatteavdrag med 30 % om inte annat meddelats. Lägre skatteavdrag eller skatteavdrag enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, ska styrkas
genom beslutshandling från Skatteverket.

Information om utbetalningstider med mera för de olika avtalsområden
Allmänt
Avtalad pensionsålder och utbetalningstid framgår av det försäkringsbesked som du fick i samband
med att försäkringen tecknades. Om du inte bestämmer annat börjar utbetalningen från försäkringen
den månad under vilken pensionsåldern uppnås, dock i regel tidigast från 55 års ålder. Den försäkrade
kan skjuta upp uttaget av ålderspensionen. Inom avtalsområdena SAF-LO, ITP och BTP kan deluttag
göras. Om detta är aktuellt kontaktar du ditt bankkontor eller Telefonbank.
Utbetalningsregler för avtalsområdena FTP, KAP-KL, ITP 1, AIP, KAP/KTP, PA- KFS
•
Utbetalning av ålderspensionen kan påbörjas tidigast från 55 års ålder.
•
Den försäkrade kan välja att pensionen ska betalas ut så länge han eller hon lever eller under
en bestämd tid, lägst 5 år och högst 20 år. Upphör utbetalningarna vid 65 år kan kortare tid
vara 3 år.
För nedan angivna avtalsområden gäller i stället för det som sagts ovan om utbetalningsregler
följande:
PA 16 Avd 1
•
Utbetalning av ålderspension kan, vid förtida avgång, påbörjas tidigast från 61 års ålder.
•
Den försäkrade kan välja att pensionen ska betalas ut så länge han eller hon lever eller under en
bestämd tid, lägst 10 år och högst 20 år.
PA16 Avd 2
•
Utbetalning av ålderspension kan, vid förtida avgång, påbörjas tidigast från 61 års ålder.
•
Vid förtida avgång måste utbetalningarna upphöra vid 65 år.
•
Utbetalning från och med 65 år görs alltid så länge den försäkrade lever.
BTPK
•
Vid förtida avgång kan utbetalning av ålderspension påbörjas tidigast från 55 års ålder.
•
Den försäkrade kan välja utbetalning under en bestämd tid, lägst 6 månader och högst 20 år.
ITPK
•
Vid förtida avgång kan utbetalning av ålderspension påbörjas tidigast från 55 års ålder.
•
Den försäkrade kan välja utbetalning under en bestämd tid, lägst 2 år och högst 20 år.
BTP1
•
Vid förtida avgång kan utbetalning av ålderspension påbörjas tidigast från 55 års ålder.
•
Den försäkrade kan välja att valbar del ska betalas ut så länge han eller hon lever eller
under en bestämd tid, lägst 5 år och högst 20 år. Upphör utbetalningarna vid 65 år kan
kortaste tid vara tre år. Trygg del utbetalas alltid livsvarigt.
SAF-LO
•
Utbetalning av ålderspension kan göras tidigast från 55 års ålder.
•
Utbetalning kan ske livsvarigt eller under 5 - 20 år.
•
Kortare utbetalningstid än 5 år kan väljas om utbetalningarna upphör vid 65 år.
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