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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

Läs igenom denna information innan du fyller i blanketten
Inför utbetalning
• Utbetalning sker alltid via Swedbanks Utbetalnings System (SUS), dit du kan anmäla ditt konto. Du kan anmäla eller ändra ett
tidigare anslutet konto på följande vis:
o Besök närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor
o Gå in på www.swedbank.se/kontoregister med hjälp av e-legitimation
o Ring Kundcenter om du är kund i Swedbank eller Sparbanken
Anmäls inget konto görs utbetalning via en utbetalningsavi som du kan lösa in på ditt bankkontor.
• 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 vid första utbetalningen betalas hela värdet ut som ett
engångsbelopp.
• 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.
Under utbetalning
• 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.
• Under pågående utbetalning kan du inte flytta pensionskapitalet.
• Har utbetalningen startat kan inte uppehåll/stopp av utbetalningen göras.

UTBETALNING AV AVTALSPENSION
Innan du kryssar i något alternativ nedan kan du läsa vilka utbetalningsregler som gäller för just din försäkring på vår hemsida
(www.swedbank.se/tautdinpension) Respektive kollektivavtal kan nämligen innehålla regler som begränsar uttagsmöjligheterna.

Jag önskar påbörja utbetalningen*

(ÅÅÅÅ-MM)

Utbetalningstid (ange endast ett alternativ)

Under

år

månader

Eller tills jag fyller

Utbetalningstermin

Månad

år

Eller livsvarigt

Skatteavdrag

Kvartal

Halvår

Helår

Jag önskar skjuta upp utbetalningsstarten till

Önskar högre skatteavdrag än 30%, ange procent
(ÅÅÅÅ-MM)

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

Om uttaget avser ITP, SAF-LO (om kortare utbetalning än 5 år), BTP, FTP 2 (FTPK) intygar jag att uttaget görs i pensionssyfte, det vill säga
att jag har för avsikt att lämna förvärvslivet eller endast förvärvsarbeta till en liten del. Avser uttaget PA 16 avd II intygar jag om avslutad statlig
anställningen och att jag uppfyller avtalets begränsningsregler.
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

Den försäkrades underskrift

Namnförtydligande

Denna blankett måste ha kommit till Swedbank Försäkring senast den 20:e i månaden före den månad utbetalning från försäkringen kan börja.
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