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vid deltidsarbete ska den ordinarie arbetstiden uppgå
till minst åtta timmar per vecka (ett genomsnitt av
arbetstiden under en tremånadersperiod).
Följande omfattas inte av skyldigheten att anmälas till
Frivillig ITP-försäkring
ägare i aktiebolag som ensam eller tillsammans med 
make, förälder eller barn äger minst 1/3 av aktierna. 
Make, förälder och barn betraktas som ägare oavsettom denne äger någon aktie eller inte
- 
ägare i handelsbolag och enskild firma samt 
komplementär i kommanditbolag
- 
make till ägare i handelsbolag och enskild firma samt till 
komplementär i kommanditbolag
- 
l
- 
vd i aktiebolag.
Blanketten ”Ansökan om undantag” ska fyllas i och skickas
in till SPP.
Ange ert arbetsgivarnummer i SPP.
Det framgår av fakturan, exempel 123456 – 000
Årslönen rekommenderas av beräknas enligt följande:
fast lön i aktuell sysselsättningsgrad + kontant
semesterersättning (fast månadslön * 12,2)
- 
naturaförmåner i form av helt fri kost och bostad
värderade enligt Skatteverkets anvisningar
- 
- 
tjänsteman som genom arbetsgivaren har annan
tjänstepension tecknad när arbetsgivaren ansluter sig
till Frivillig ITP-försäkring. Blanketten
”Överenskommelse om att avstå från anmälan till
Frivillig ITP-försäkring” skickas in till SPP tillsammans
med denna anmälan om anslutning. Observera att
sådan överenskommelse endast kan ske i samband
med att arbetsgivaren ansluter sig till SPPs Frivilliga
ITP-försäkring.
Efter överenskommelse med arbetsgivaren kan dock vdoch ägare i aktiebolag som inte fyllt 60 år och make till 
ägare i handelsbolag och enskild firma samt till 
komplementär i kommanditbolag anmälas.
Följande kan efter medgivande från SPP undantas från 
skyldigheten att anmälas om särskilda skäl föreligger
ägare i aktiebolag som ensam eller tillsammans med 
make, förälder eller barn äger mindre än 1/3 av aktierna. 
Make, förälder och barn betraktas som ägare oavsett om 
denne äger någon aktie eller inte
- 
- 
Blanketten fylls i för varje anställd som ska anmälas till Frivillig ITP.
- 
Arbetsgivaren ska anmäla samtliga tjänstemän enligt
följande villkor
tjänstemannen mellan 18 och 65 år som enligt kundavtalet ska omfattas av förmånsbestämd Frivillig ITP från och med första anställningensmånaden.
under föregående kalenderår utbetald ersättning,
inklusive semesterersättning, för regelbundet
återkommande skiftarbete, förskjuten arbetstid, jourtid
eller beredskapstjänst
- 
Sysselsättningsgrad anges i procent av full arbetstid med
två decimaler, exempel 100,00.
Arbetsgivaren och anställd med årslön över 10 inkomstbas- basbelopp (se punkt 3) kan komma överens om alternativ pensionslösning för försäkringsförmånerna ålders- och familjepension på lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbas- belopp. Arbetsgivaren och den anställde kan också komma överens om att premiebestämd Frivillig ITP ska gälla.
För att försäkringsskydd och premieuttag ska bli rätt måste SPP ha uppgift om traditionell Frivillig ITP-försäkring ska gälla på hela årslönen eller om alternativ pensionslösning ska gälla på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Anmälan om alternativ pensionslösning ska göras senast inom sex månader från och med den månad anställningen börjar, för att kunna gälla från och med anställningsmånaden. Inkommer anmälan senare gäller den från och med den månad anmälan kommit SPP tillhanda. När överenskommelse om alternativ pensionslösning träffats, gäller denna så länge anställningen hos försäkringstagaren består.
- 
för anställd som vikarie, praktikant, för visst arbete eller för viss tid rekommenderas att anmälan görs efter tre kalendermånader retroaktivt från första anställningsmånaden.
Anvisningar till arbetsgivaren/försäkringstagaren
- 
Under ”Kompletterande uppgifter” anges
löneförloppet om det gäller en retroaktiv anmälan
Ägare/delägare samt vd i aktiebolag ska alltid lämna hälsodeklaration
- 
andra uppgifter som kan ha betydelse för försäkringen.
I den förmånsbestämda pensionsplanen är den största delen av ålderspensionen förmånsbestämd. Ålderspensionen räknas ut i procent av lön upp till 30 inkomstbasabelopp. Utöver premier till ålderspension betalar arbetsgivaren i den förmånsbestämda pensionsplanen premier för familjepension, sjukpension, premiebefrielse vid arbetsoförmåga, premiebefrielse vid slutbetalning samt premier för kompletterande ålderspension (ITPK).
Vad avses med förmånsbestämd pensionsplan?
Riskprövningsregler
- 
hos stat, kommun eller landsting
- 
inom kooperation
- 
hos bank, försäkringsbolag eller tidning
- 
hos arbetsgivare, svensk eller utländsk, som lämnat
direktutfästelse om tjänstepension eller som tecknat
försäkring i annat bolag än SPP.
Bifoga gärna kopior av handlingar som styrker pensionsrätt
utanför SPP. Med din underskrift godkänner du att SPP
hämtar in uppgifter om tidigare intjänad pensionsrätt från
de angivna försäkringsgivarna.
Arbetsgivaren och den anställde måste överenskomma om
tidigare pensionsrätt medräknas eller ej. Så kallad 
samordning kan påverka både förmåner och premier.Tidigare pensionsrätt kan ha intjänats
Gemensamma anvisningar till den anställde och arbetsgivaren
- 
genomsnittet av under de tre föregående åren utbetald provision, tantiem, produktionspremie eller liknande 
inklusive semesterersättning. Innan anställningen varat i 
tre år avgör arbetsgivaren vilket belopp som ska 
anmälas. Den anmälda lönen får dock inte vara lägre än 
i förekommande fall garanterad årsinkomst.
Om inte överenskommelse träffats om att samordning med tidigare intjänad pensionsrätt ska inräknas eller om uppgifter om tidigare anställningar saknas kommer SPP inte att genomföra så kallad samordning.
Arbetsgivaren har möjlighet att även anmäla övertidser- sättning och löneavståenden kopplade till bilförmån och extra pensionsförsäkring. Övertidsersättning beräknas som genomsnittet av under de tre föregående åren utbetald övertidsersättning, inklusive semesterersättning. Innan anställningen varat i tre år avgör arbetsgivaren vilket belopp som ska anmälas.
Under ”Kompletterande uppgifter” anges andra uppgifter
som kan ha betydelse för försäkringen.
Den anställde ska underteckna inträdesanmälan.Anställd som valt alternativ pensionslösning (se punkt fem) ska dessutom skriva under på blankettens första sida.
  ()
Arbetsgivarnummer
Inträdesdatum
Om anmälan avser vd eller ägare ska hälsodeklaration lämnas
Alternativ 1.
5
Alternativ 3.
6
Alternativ 2.
* Person som ensam eller tillsammans med aktieägare som är make, förälder eller
   barn till denne äger minst en tredjedel av aktierna i bolaget.
Kod
02
Sysselsättningsgrad i procent
vd
Fylls i av arbetsgivaren/försäkringstagaren och den anställde/den försäkrade
Uppgifter för anställd med årslön över 10 inkomstbasbelopp på den förmånsbestämda pensionsplanen
ägare*
Skickas till SPP:
ITP-Liknande Planer, enligt adress nedan
Årslön
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3
4
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Anmälan gäller förmånsbestämd Frivillig ITP-försäkring på hela årslönen
Överenskommelse har träffats om alternativ pensionslösning för försäkringsförmånerna ålders- och familjepension
på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.
Överenskommelse har träffats om att den anställde ska ha premiebestämd pensionsplan istället för förmånsbestämd
pensionsplan. Överenskommelsen gäller så länge anställningen består.
Anmälan ska göras inom sex månader från och med månaden då anställningen börjar, för att kunna gälla från och med anställningsmånaden. Inkommer anmälan senare gäller den från och med den månad anmälan kommit SPP tillhanda. 
När överenskommelse om alternativ pensionslösning träffats, gäller denna så länge anställningen hos försäkringstagaren
består.
Underskrift av den anställde
Namnteckning
Premien motsvarande ITPK ska ingå i den alternativa pensionslösningen.
Nej
Ja
Kompletterande uppgifter
7
Arbetsgivarnummer
Kod
02
Namnteckning
Datum
* Vid anställning inom stat, kommun eller landsting ska även arbetsplatsen anges.
Jag uppfyller kraven för fullt arbetsför enligt ovanstående definition.
Jag uppfyller inte kraven för fullt arbetsför enligt ovanstående definition och bifogar hälsodeklaration HPHL887.
Uppgifter om tidigare anställningar *
Kompletterande uppgifter
Anställningstidfrån och med - till och med 
(år, månad)
Arbetsgivare och ort
Befattning/yrke
Försäkringsgivare
8
9
Försäkringsvillkor och broschyr för Frivillig ITP-försäkring kan hämtas från www.spp.se eller beställas via Kundcenter, telefon 0771-533 533. Information om SPPs ekonomiska ställning och långsiktiga placeringspolicy kan erhållas på samma sätt.Försäkringsavtal börjar gälla då första premien har betalats. Under förutsättning att avtalet träder i kraft gäller dock ett retroaktivt 
försäkringsskydd redan från då ansökan om försäkring mottogs av SPP eller vid annan tidpunkt som överenskommits med SPP.
Jag har tagit del av bilagan "SPP använder dina personuppgifter" och är medveten om att personuppgifter rörande mig behandlas av SPP Pension & Försäkring AB (publ) enligt gällande regelverk. SPPs fullständiga integritetspolicy finns på spp.se/personuppgifter. De uppgifter som jag lämnat i denna ansökan ska ligga till grund för försäkringsavtalet. Vid nyanslutning intygar jag härmed att jag är fullt arbetsför, det vill säga inte varit sjukskriven, helt eller delvis, i mer än 30 dagar i följd under den senaste tolvmånadersperioden, kan fullgöra mitt vanliga arbete utan inskränkningar och inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har, gentemot arbetsgivaren, någon form av subventionerad anställning. Jag är medveten om att om det under försäkringstiden kan konstateras att oriktiga eller ofullständiga uppgifter har lämnats vid nyteckning eller ändring, kan SPP bli fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall. Detsamma som ovan gäller vid ändring av försäkringen med skillnaden att perioden för eventuell sjukskrivning begränsas till mer än 14 dagar i följd den senaste tremånadersperioden.
Markera med X i den ruta som överensstämmer med de anställningar du haft efter 28 års ålder. En markering i ruta B ska alltid kompletteras med "Uppgifter om tidigare anställningar".
A. Jag har ingen pensionsrätt intjänad 
     sedan tidigare
- tjänat in pension i andra pensionssystem genom tidigare arbetsgivare
- haft flera andra anställningar men vet inte var pension intjänats
SPP får med hjälp av de uppgifter jag lämnar nedan hämta in
 uppgifter om min pensionsrätt
  ()
Underskrift (behörig företrädare för företaget) 
Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta. Vi är medvetna om att oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan göra försäkringen ogiltig.
Underskrift av arbetsgivaren
B. Jag har
Min arbetsgivare och jag är överens om att tidigare pensionsrätt ska inräknas enligt ovan
OBS! SPP tar inte ansvar för samordningssvar som inte inkommit
Den anställdes underskrift med intygan om fullt arbetsför och överenskommelse om inräkning av 
tidigare intjänad pensionsrätt
Fylls i av anställd som fyllt 28 år under förutsättning att tidigare pensionsrätt ska inräknas.
10
Skickas till SPP:
ITP-Liknande Planer, enligt adress nedan
SPP använder dina personuppgifter
SPP Pension & Försäkring AB (publ), org.nr. 516401-8599 ("SPP") är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi värnar om din personliga integritet och använder dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Du ska alltid känna dig trygg när vi använder dina personuppgifter.
När samlar vi in personuppgifter?
För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster samlar vi in vissa personuppgifter om dig. Det sker till exempel när: 
·         Du blir kund hos oss
·         Du kontaktar kundservice
·         Du interagerar med oss via vår webbplats eller använder våra tjänster
Varför använder vi dina personuppgifter?
Om du är kund hos oss använder vi dina personuppgifter för att kunna administrera din försäkring, till exempel för att kunna beräkna premier, betala ut ersättning och genomföra analyser och beräkningar på statistiskt material. 
Om du besöker vår webbplats använder vi också dina personuppgifter för att förbättra din upplevelse av vår webbplats, anpassa vår marknadsföring så att den blir relevant för dig och för att ta fram analysunderlag som vi sedan använder för att utveckla våra tjänster, produkter och hemsidans funktioner. 
Vilka personuppgifter använder vi?
Vilka uppgifter vi samlar in om dig är beroende av vilken produkt eller tjänst du använder. Uppgifterna kan komma både från dig själv eller andra, såsom offentliga register eller samarbetspartners. Det kan till exempel vara:
 ·         Namn och personnummer eller samordningsnummer
·         Adress
·         Telefonnummer och e-post
·         IP-adress och information om din användning av SPP:s webbplats
·         Uppgifter om din hälsa 
Överförs personuppgifter utanför EU/EES?
SPP behandlar i allmänhet dina personuppgifter inom EU/EES. Vid överföringar till ett land utanför EU/EES som inte säkerställer en lämplig skyddsnivå för personuppgifter använder vi oss av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföringar.
 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 
För att vi ska kunna leverera våra produkter och tjänster kan vi komma att dela dina personuppgifter med följande parter:  
·         Våra leverantörer, underleverantörer eller andra samarbetspartners (inklusive bolag inom SPP-koncernen)
·         Myndigheter m.m. - om vi är skyldiga enligt lag eller du har godkänt det eller för att hantera en tvist
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter under olika lång tid beroende på i vilket syfte de behandlas och om det finns lagkrav på att vi ska spara dem en viss tid. 
Med vilken rätt får vi använda dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter används huvudsakligen för att vi på ett tryggt och säkert sätt ska kunna hantera kundrelationen, erbjuda och administrera dina produkter och tjänster och genomföra riskbedömningar. Den lagliga grunden för vår användning varierar beroende på ändamålet med vår användning av dina personuppgifter. Du hittar mer information de olika lagliga grunderna i vår fullständiga integritetspolicy, se länk längre ned.
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
När vi använder dina personuppgifter vidtar vi de åtgärder som krävs för att dina personuppgifter ska vara så skyddade som möjligt, exempelvis genom att se till att ingen som inte behöver ha tillgång till uppgifterna får sådan tillgång. 
Vårt fullständiga integritetsmeddelande
Detta informationsblad är endast ett komplement till vårt fullständiga  integritetsmeddelande som du hittar på spp.se/personuppgifter. Där kan du bl.a. läsa mer om hur länge vi sparar dina personuppgifter, vilka vi delar dina uppgifter med och vilka rättigheter du har när vi använder dina personuppgifter.  
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