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Skickas till SPP:
Försäkringsadministration, enligt adress nedan
KAP-KL avgiftsbestämd ålderspension (tidigare PFA)
PA03, individuell ålderspension
PA-KFS Kompletterande ålderspension
OBS! Gäller  endast försäkringar tecknade före 1999-08-01
ITPK-P Egenpension
Borttag av återbetalningsskydd
Jag vill välja bort återbetalningsskyddet
Tillägg av återbetalningsskydd
Ändring vid familjehändelse: Om du under de senaste 12 månaderna har ingått samboförhållande, 
gift dig eller fått arvsberättigade barn,behöver du bara fylla i vilket datum familjehändelsen inträffade.
Hälsodeklaration
*) Har du svarat ”Ja” på någon av frågorna 1 eller 2, ska kompletterande uppgifter lämnas om vilken sjukdom, skada eller handikapp det
gäller, under vilka tider du varit sjuk samt vilken läkare (namn och mottagningsadress) eller sjukhus/sjukvårdsinrättning (klinik och avdelning) 
du anlitat. Om du använder någon receptbelagd medicin, ange namnet på denna.
De uppgifter som lämnats i denna handling ska ligga till grund för försäkringsavtalet. Jag är medveten om att oriktig eller ofullständig uppgift kan medföra inskränkningar i SPPs förpliktelser.  
Underskrift
Namnteckning
Försäkrad
2.
Har du under de senaste 3 åren varit 
sjukskriven mer än 30 dagar i följd?
Nej
Ja*)
Ja*)
Nej
Behandlas eller kontrolleras du för 
sjukdom, skada eller handikapp?
1.
OBS! Läs informationen på nästa sida innan du fyller i blanketten.
Ändringen avser samtliga försäkringar hos
SPP i respektive avtalsområde
Så här fyller du i blanketten
Så här fungerar ett återbetalningsskydd
Bekräftelse på din ändring
Har du frågor?
Så fort vi fått din underskrivna blankett lägger vi till återbetalningsskyddet, eventuellt efter en hälsoprövning eller tar bort återbetalningsskyddet. Vi skickar sedan en bekräftelse till dig.
Borttag av återbetalningsskydd 
Definition av make
Kryssa i rutan för borttag av återbetalningsskydd och skriv under blanketten med namnteckning. 
Ändringen avser samtliga försäkringar hos SPP i respektive avtalsområde. Om du önskar ett återbetalningsskydd och din familjesituation har förändrats de senaste 12 månaderna behöver du endast fylla i datum för familjehändelsen. 
Med familjehändelse menas att du har gift dig, blivit sambo eller fått barn.
 
Om din familjesituation inte har förändrats de senaste 12 månaderna ska du fylla i hälsodeklarationen. SPP gör då en 
hälsoprövning. För att återbetalningsskyddet ska omfatta redan uppsamlat försäkringskapital krävs godkänd
hälsodeklaration eller inträffad familjehändelse.
 
Om inget av de två ovannämnda kraven uppfyllts gäller återbetalningsskyddet enbart för framtida premier. 
Vid dödsfall före pensionsåldern sker utbetalning under fem år till förmånstagarna. Om du avlider efter uppnådd pensionsålder fortsätter utbetalningarna till förmånstagarna under den återstående garantitiden.
Förmånstagare till belopp som utbetalas är i angiven ordning:1)  make/sambo2)  den försäkrades arvsberättigade barn.
 
Om du vill ändra på ovanstående måste du lämna ett särskilt förmånstagarförordnande
Vilka kan vara förmånstagare?a)  make/sambob)  den försäkrades arvsberättigade barnc)  barn, styvbarn eller fosterbarn till den försäkrade eller till     person enligt a–b. Barnbarn är inte tillåtna som     förmånstagare.
Med make avses person som försäkringstagaren är gift med eller registrerad partner med. Förordnande till make upphör dock 
att gälla om mål om äktenskapsskillnad respektive mål om upplösning av registrerat partnerskap pågår.
Har du frågor är du välkommen att ringa vårt Kundcenter på telefon 0771-533 533.
8.2.1.3144.1.471865.466488
Ylva Nyquist
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