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Ansökan gäller från och med
Ny
Ändring
Försäkring tecknas i syfte att flytta in
försäkringskapital från annan försäkringsgivare.
Försäkrad
Ägare/delägare (Bifoga hälsodeklaration)
Försäkringstagare
Postnummer och ort
Allmänna uppgifter
SkattekategoriPensionsförsäkring/tjänstepension
KategoritillhörighetAlternativ PA-KFS
Ordinarie pensionsålder65 år
Alternativ PA-KFS
Alternativ PA-KFS enligt § 9, moment 3 i PA-KFS ska tecknas för premien avseende förmåner på lönedelar mellan 7,5 och 30 årsmedelspoäng. Alternativ PA-KFS tecknas istället för nedan angivna förmåner.
Ålderspension enligt § 9, mom 2 PA-KFS
Efterlevandepension till vuxen och Barnpension enligt §§ 13-14, mom 2 i PA-KFS
Premie
Ålderspension
Frilagd premie
kronor/månad
Premiebefrielse utom premieplan ingår
UtbetalningstidStartålder - slutålder (livsvarig = 999)
Återbetalningsskydd före
pensionsålder
Garanterad utbetalningefter pensionsålder*Ange slutålder
Hur ska sparpremien förvaltas?  -  Gäller framtida inbetalningar
Förvaltning med garanterad ränta
%
%
Summa 100 %
Förvaltning i fonder
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
månad
år 
år 
år 
mån - 
mån
Nej
Ja
OBS!  *Kan även väljas vid uppnådd pensionsålder.
Max tio fondalternativ. Ange din fördelning i hela procenttal.  
Fondfördelningen måste uppgå till 100 procent.
 
Gör du inget eget fondval placeras premien i den förvalda entrélösning SPP vid var tid tillhandahåller för fondförsäkring.
Information om aktuell entrélösning finns på spp.se/entrelosning. 
 
Observera att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.
Ändring vid familjehändelse: Den försäkrade har ingått samboförhållande, äktenskap, eller fått arvsberättigade barn under de senaste 12 månaderna
Efterlevandepension utan fribrevsrätt - inom premieplan
Kapitalbelopp i procent av årslön
Fast kapitalbelopp
Fast belopp per månad
Räknas om till en månatlig pension i fem år.
Räknas om till en månatlig pension i fem år.
Utbetalningstid
år (välj 5, 10, 15, 20 år).
%
kronor
kronor
Förmånstagarförordnande för AlternativPA-KFS 
Övriga upplysningar
Dödsfallsförordnande för pensionsförsäkring
Livsfallsförordnande 
Förmånstagare till ålderspension och i förekommande fall sjukförsäkring är den försäkrade. Förordnande får inte ändras eller återkallas.
Kompletterande upplysningar
31 Förmånstagare är i nedan angiven ordning:1. Make/sambo2. BarnFörmånstagare kan helt eller delvis avstå sin rätt
33Make/sambo till 50 procent och barn till resterande del. 
Om någon av dessa inte finns, de kvarvarande.Förmånstagare kan helt eller delvis avstå sin rätt.
AMed barn avses även make/sambos barn.
Enskild egendom
Vad förmånstagare erhåller från försäkringen och vad som sätts i dess ställe samt avkastningen därav ska vara enskild egendom. Förmånstagare har rätt att genom äktenskapsförord förordna att egendomen istället ska utgöra giftorättsgods.
32Förmånstagare är i nedan angiven ordning:1. Barn2. Make/samboFörmånstagare kan helt eller delvis avstå sin rätt
Särskilt förordnande 99Annat förordnande ska gälla. Var god notera under särskilt förordnande nedan. Möjliga förmånstagare är make, sambo, registrerad partner, barn och/eller före detta make, sambo, registrerad partner samt deras barn, även fosterbarn och bortadopterade barn kan vara förmånstagare däremot inte barnbarn. Ange för varje förmånstagare, turordning och eventuell fördelning i procent. Namnges förmånstagare ange även personnummer och relation till dig.
Särskilt förordnande Det här fältet får endast användas om särskilt förordnande är valt. - Se möjliga förmånstagare ovan.
Namn
Relation till dig
Personnummer
Turordning
Procentuell 
fördelning
Om inget val görs kommer förordnande 31 att gälla.
Försäkringsskyddets inträde
Underskrift av försäkringstagaren
Ett avtal om ett nytt försäkringsmoment börjar gälla då första premien har betalats. Under förutsättning att försäkringsavtalet träder i kraft gäller dock ett retroaktivt försäkringsskydd redan från då ansökan om försäkring mottogs av SPP eller 
den senare tidpunkt som anges i ansökan. 
Försäkringsvillkor och broschyr för Arbetsgivarplan Alternativ pensionslösning för PA-KFS som är väsentligt före beslut att
teckna försäkring, kan hämtas från www.spp.se eller beställas via Kundcenter. Information om SPPs ekonomiska ställning
och långsiktiga placeringspolicy kan erhållas på samma sätt.
De uppgifter som vi lämnat i denna ansökan ska ligga till grund för försäkringsavtalet. Vi överlåter rätten att ändra och
återkalla förmånstagarförordnandet, och i förekommande fall rätten att disponera över val och byte av värdepappersfonder,
till den försäkrade.
Försäkringstagarens underskrift (behörig företrädare för företaget)
Underskrift av den försäkrade
Försäkringsvillkor och broschyr för Arbetsgivarplan Alternativ pensionslösning för PA-KFS som är väsentligt före beslut att teckna försäkring, kan hämtas från www.spp.se eller beställas via Kundcenter. Information om SPPs ekonomiska ställning och långsiktiga placeringspolicy kan erhållas på samma sätt.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. 
Om jag inte gör något eget fondval godkänner jag att sparpremien för fondförsäkring placeras i den förvalda entrélösning SPP vid var tid tillhandahåller. Jag har tagit del av information och regelverk om gällande entrélösning och ger härmed SPP uppdrag att förvalta och omplacera försäkringskapitalet enligt regelverket. Information om aktuell entrélösning finns på spp.se/entrelosning. 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 14 dagar i följd under den senaste 90 dagarna, 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.
Jag uppfyller kraven för fullt arbetsför enligt ovanstående definition
Jag uppfyller inte kraven för fullt arbetsför enligt ovanstående definition (Ansökan ska kompletteras med hälsodeklaration)
Namnteckning (försäkrad)
Bolagets noteringar
Förmedlad av
Ansökan kompletteras med:
Specialistläkarundersökning
Hälsodeklaration
 Läkarundersökning
Dessa blanketter kan hämtas från www.spp.se eller beställas via Kundcenter.
Information och marknadsföring från SPP Pension & Försäkring AB (SPP)
Vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter för att skicka relevant information och marknadsföring till dig från SPP. 
Våra utskick kan till exempel vara mejl som innehåller:
 
information och tips för dig som har försäkring hos oss information om aktuella ämnen inom pension och upplysningar om vad som händer inom SPP.  
Önskar du inte få information och marknadsföring kan du avsäga dig från utskick genom att meddela oss detta via mejl till kundcenter@spp.se eller telefon 0771-533 533.
 
 
Samtycke till marknadsföring av produkter och tjänster från övriga företag i Storebrandkoncernen 
Jag samtycker till att SPP får använda mina kontaktuppgifter för att skicka relevant information och marknadsföring till mig om produkter och tjänster från övriga företag i Storebrandkoncernen.
Våra utskick kan till exempel vara nyhetsbrev som innehåller information om vad som händer inom övriga Storebrandkoncernen som kan vara av intresse för dig.
Jag godkänner utskick i följande kommunikationskanaler (markera kryssrutan):
Om du inte längre samtycker till marknadsföring av produkter och tjänster från övriga företag i Storebrandkoncernen meddelar du oss detta via mejl till kundcenter@spp.se eller telefon 0771-533 533. 
På spp.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi använder dina personuppgifter.
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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Mikael Erlinghult
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