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Anvisningar
Ange första sjukdagen.
Ange första arbetsdagen efter sjukperioden.
Notera de sjukperioder som föregår ovan angiven sjukperiod.
Sjukperioder under de senaste 12 månaderna ska anges.
Insjuknande:
Frisk från och med:
Tidigare sjukfall:
1
2
3
Sjukanmälan
Karenstid
Frivillig ITP, FTP och Frivillig FTP
BTP och Frivillig BTP
PTP
Sjukanmälan ska göras för försäkrad som är arbetsoförmögen till minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfall och
som fullgjort karenstiden.

Karenstid kan vara fullgjord tidigare, om den försäkrade under den senaste tolvmånadersperioden varit sjuk vid flera tillfällen.

Reglerna om karenstid, i vilka fall sjukpension kan betalas ut, och sjukpensionens storlek kan variera mellan olika
pensionsavtal.

Vid fortsatt sjukskrivning kommer SPP fortlöpande begära läkarintygsförlängningar och eventuellt beslut om aktivitets- eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring samt arbetsskadelivränta enligt lagen om allmän försäkring.
Reglerna för när karenstiden är uppnådd skiljer sig mellan olika pensionsplaner. Här nedan framgår vad som gäller för respektive plan.
Karenstiden är 90 dagar i en följd eller i sammanlagt 105 dagar under den senaste tolvmånadersperioden.
Karenstiden är 90 dagar i en följd eller i sammanlagt 150 dagar under den senaste tolvmånadersperioden.
Karenstiden är 90 dagar i en följd eller vid upprepade sjukdomsfall i perioder om 30 dagar under den senaste tolvmånadersperioden. Vid återfall i arbetsoförmåga ska sjukdomsfallet pågå i minst 30 dagar i en följd.
Premiebefrielse
Försäkringen blir premiebefriad månaden efter karenstiden är uppnådd. Om karenstiden uppnås den första i månaden gäller premiebefrielsen redan från och med samma månad.
Friskanmälan
Vid återgång till arbete ska friskanmälan göras omgående. Detta är viktigt, särskilt om den försäkrade återgår till arbetet innan
sjukskrivningstiden löpt ut. Den försäkrade är återbetalningsskyldig av för mycket utbetald sjukpension.
Övriga upplysningar
Uppgift om den försäkrades lönekonto för eventuell utbetalning av sjukpension
Personuppgifter
Insänds av försäkringstagaren
Skickas till: SPP, Skadereglering - sjukfall, 105 39  Stockholm
2
1
     Insjuknande datum (Bifoga kopior av Försäkringskassans läkarintyg)
3
     Notera nedan tidigare sjukfall inom 12 månader före det nu pågående sjukfallet. Bifoga läkarintyg om sjukfallet är längre än 7 dagar.
Sjuk från och med – till och med
Grad av sjukskrivning
Sjuk från och med – till och med
Grad av sjukskrivning
     Frisk från och med 
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Ansökan om utbetalning av sjukpension/premiebefrielse
Friskanmälan
Den försäkrade uppbär rehabiliteringsersättning.
Försäkringskassans beslutsmeddelande bifogas.
Den försäkrades anställning hos försäkringstagaren har upphört.
Den försäkrade är
deltidsanställd
Den försäkrade uppbär aktivitets- eller sjukersättning och/eller arbetsskadelivränta enligt lagen om allmän försäkring.
Försäkringskassans beslutsmeddelande bifogas.
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SPPs noteringar
Arbetsgivarens namnteckning (behörig företrädare för företaget)
Försäkringstagarens underskrift
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