DIN TJÄNSTEPENSION
ITP 2 BEMANNING
ITP 2 bemanning är den tjänstepension du har genom din anställning.
Här ser du vilka specialregler som gäller och vad ITP 2 bemanning innehåller.
ITP 2 BEMANNING GÄLLER
■■ dig som är född 1978 eller tidigare
■■ för ambulerande tjänstemän som åker ut på uppdrag till olika kundföretag
■■ för cirkelledare.

DU MÅSTE ARBETA 416 TIMMAR VARJE ÅR
För varje nytt kalenderår blir du kvalificerad till ITP 2 bemanning först när du
har arbetat 416 timmar. Detta räknas in i de 416 timmarna:
■■ arbetad tid
■■ semester
■■ militär repövning
■■ föräldraledighet (om du tar ut minst 14 dagar under en månad)
■■ sjukdom, om du samtidigt får sjuklön från arbetsgivaren eller sjukpenning

från Försäkringskassan.

Tid med garantilön (då du får lön från arbetsgivaren men inte har ett uppdrag)
räknas inte in i de 416 timmarna.

VILKEN LÖN ANMÄLER ARBETSGIVAREN?
Det här ingår i löneuppgiften som ska skickas till oss:
■■ utbetald bruttolön (+ semesterersättning)
■■ naturaförmåner (fri kost och bostad) enligt Skatteverket
■■ ersättning vid sjukdom, (exempelvis sjukpenning från Försäkringskassan

eller den sjukpension som ingår i din ITP 2 bemanning (läs mer på baksidan).

ITP-planen har kommit till genom
avtal mellan Svenskt Näringsliv
på arbetsgivarsidan och PTK på
arbetstagarsidan.

VAD HÄNDER OM DU BLIR SJUK?
DAG 1

är en karensdag.

DAG 2–14

får du sjuklön från arbetsgivaren.

DAG 15 OCH FRAMÅT

får du sjukpenning från Försäkringskassan.

kan du få ITP 2 sjukpension utbetald av Alecta
(om du samtidigt får ersättning från Försäkringskassan).
Detta gäller dock endast som du också har
arbetat 416 timmar under föregående kalenderår eller
arbetat 208 timmar under de senaste sex månaderna.
DAG 90 OCH FRAMÅT

VAD INGÅR I ITP 2 BEMANNING?
Din ITP 2 bemanning är ett komplement till den allmänna försäkringen.
I det orange kuvertet ser du din allmänna pension från Pensionsmyndigheten
och från Försäkringskassan får du information om din sjukpenning.
I ITP 2 bemanning ingår:

Logga in på Mina sidor på collectum.se.
Där kan du
■ välja placering för din ITPK
■ se värdet på din ITPK
■ lägga till skydd för din familj
■ se vilken lön din arbetsgivare har anmält.

■ ålderspension som betalas ut när du fyller 65 (om du inte väljer

annan ålder själv)

■ ITPK, en kompletterande ålderspension som du placerar själv
■ sjukpension som kan betalas ut om du är sjuk i mer än 90 dagar
■ familjepension till efterlevande, som ingår om du tjänar mer än

41 066 kr/mån.

FÖRSÄKRINGAR SOM GÄLLER DIN FAMILJ
■■ Din arbetsgivare betalar också för en tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

Är du sambo och vill att sambon ska få ersättning från din TGL om du
skulle avlida före 65? Då fyller du i ett särskilt förmånstagarförordnande
på collectum.se.

■■ När du gör ITPK-valet kan du lägga till familjeskydd och/eller

återbetalningsskydd.

HÄR FINNS MER INFORMATION
DET RÖDA KUVERTET FRÅN COLLECTUM Varje år i mars–april får du ett rött
kuvert från oss som visar hur stor din tjänstepension var vid årsskiftet.
COLLECTUM.SE Här gör du ITPK-valet och loggar in på Mina sidor. Du hittar
också allmän information om tjänstepensionen ITP. Vill du ha mer detaljerad
information om ITP 2 bemanning så finns den på collectum.se/foretag.
Välj sedan ingången Så administrerar du och i vänsterspalten Specialavtal/
Bemanningsavtalet.
MINPENSION.SE Här ser du all pension du kan ha – allmän pension från
Pensionsmyndigheten, tjänstepension och även privat pension om du har det.
RADGIVNINGSTJANST.SE Logga in i PTK:s rådgivningstjänst så får du
personliga råd, anpassade efter din livssituation.
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Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 020-40 85 00.
Du kan också läsa mer på collectum.se.

