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Arbetsgivarnummer i SPP
Personnummer
Avanmälan
från och med
Namn
Tjänstledighet
Föräldraledighet
Tid med föräldrapenning räknas som pensionsgrundande tjänstetid. Vi rekommenderar därför att ni under de första elva månaderna fortsätter att betala premier för försäkringen. Därefter kan ni göra en avanmälan.
Militär grundutbildning, studieledighet och övrig tjänstledighet
Vid militär grundutbildning och vid tjänstledighet för studier
enligt lagen om rätt till ledighet för utbildning behöver ni inte
betala premier för försäkringen.
Övrigt
När en anställd ska avanmälas är det bra om ni meddelar oss så fort som möjligt. Ni betalar alltid premier för hela månader. När anmälan kommer in efter avgångstidpunkten, har vi rätt att ta ut premier till och med månaden innan vi fått er anmälan.
OBS
-         Ni behöver inte göra någon anmälan när en anställd uppnår
         pensionsåldern.
-         Sjukanmälan gör ni på blanketten          ”Sjukanmälan/ 
   Friskanmälan”.
-         När en anställd har avlidit anmäler ni det per telefon eller 
   brev.
Underskrift av behörig
Datum
Kom ihåg att sända in en ny anmälan om inträde när den anställde återgår i tjänst.
8.2.1.3144.1.471865.466488
1624
Gunnel Frykman
2005-01-20
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