Flytträtt för ITP 1, ITPK , ITPK PP och
Livsarbetstidspension

Inflytt

Till dig som vill flytta ditt intjänade pensionskapital till Folksams
traditionella försäkring med premiegaranti
Du kan flytta intjänat pensionskapital till Folksam från annan av kollektivavtalsparterna
godkänd försäkringsgivare (avgivande försäkringsgivare). För inflyttat intjänat pensionskapital gäller samma placeringsregler som för premieinbetalningar.
Intjänat pensionskapital inom ITP 1 i en försäkring utan återbetalningsskydd måste
flyttas till motsvarande nytecknad försäkring i Folksam. Motsvarande försäkring betyder
en försäkring utformad på samma sätt som den försäkring som det intjänade pensionskapitalet flyttas från.

Exempel på motsvarande försäkring

Flyttar du ditt pensionskapital som avser ITP 1 utan återbetalningsskydd, ska inflytt till
mottagande försäkringsgivare ske till en nytecknad försäkring som också avser ITP 1
utan återbetalningsskydd.

Samma regler gäller vid inflytt av pensionskapital från:
•
•
•
•
•
•
•

ITP 1 med återbetalningsskydd
ITPK utan återbetalningsskydd
ITPK med återbetalningsskydd
ITPK PP utan återbetalningsskydd
ITPK PP med återbetalningsskydd
Livsarbetstidspension utan återbetalningsskydd
Livsarbetstidspension med återbetalningsskydd

Pensionskapital från ständig traditionell försäkring måste flyttas till ständig traditionell
nytecknad försäkring i Folksam.

Flytt av pensionskapital från traditionell försäkring

Vid inflytt övergår försäkringsansvaret till Folksam. Det sker vid närmaste efterföljande
månadsskifte som inträffar en månad efter det att definitiv flyttbegäran mottagits av
avgivande försäkringsgivare.

Flytt av pensionskapital från fondförsäkring

Vid inflytt övergår försäkringsansvaret till Folksam. Det sker två veckor efter det att
definitiv flyttbegäran mottagits av avgivande försäkringsgivare.

Om du har flyttat ditt pensionskapital till Folksam och vill flytta
det igen
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Om du har flyttat ditt pensionskapital till Folksam och vill flytta det igen, kan du göra
en ny flytt tidigast efter tolv månader räknat från den förra flytten.

Tillämpning av premiegarantin vid inflytt till Folksam

Om du flyttar in pensionskapital till Folksam innan du har fyllt 51 år, motsvarar de förväntade garanterade pensionsutbetalningarna vid pensioneringstidpunkten minst
85 procent av det inflyttade pensionskapitalet.
Om du flyttar in pensionskapital till Folksam efter att du har fyllt 51 år, motsvarar de
förväntade garanterade pensionsutbetalningarna vid pensioneringstidpunkten minst
70 procent av det inflyttade pensionskapitalet.
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Mer information om Folksams traditionella försäkring med premiegaranti hittar du
i försäkringsvillkoren som finns på folksam.se.

