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Basplan, 5-plan och 10-plan
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Ändring
Planbyte, fyll i önskad plan nedan
Obligatorisk sjukförsäkring finns/tecknas och antalet aktiva försäkrade på avtalet är minst 10
Premiebefrielse ingår utom premieplanen
Premiebefrielse ingår inom premieplanen
år
Ange premie i procent av lön
Ålderspension är obligatoriskt från 25 års ålder. Önskas 
tidigare intjänandeålder anges detta under Övriga upplysningar.
 Premienivå för Basplan kan anges inom följande ramar:           
Inkomstbasbelopp
Inkomstbasbelopp
%
%
7,5
0,0
7,5
10,0
-
-
(4 - 65%)	       (4 - 65%)	
Premiebestämd Basplan
Ålderspension är obligatoriskt från 25 års ålder. Önskas 
tidigare intjänandeålder anges detta under Övriga upplysningar.
 
Premienivå för 10-plan kan anges inom följande ramar:  
Ange premie i procent av lön
år
Premiebefrielse ingår inom premieplanen
Premiebefrielse ingår utom premieplanen
Premiebefrielse ingår inom premieplanen
Premiebefrielse ingår utom premieplanen
år
Ange premie i procent av lön
Ålderspension är obligatoriskt från 25 års ålder. Önskas 
tidigare intjänandeålder anges detta under Övriga upplysningar.
 Premienivå för 5-plan kan anges inom följande ramar:           
Inkomstbasbelopp
Inkomstbasbelopp
%
20,0
30,0
-
-
-
20,0
7,5
0,0
7,5
%
%
Inkomstbasbelopp
Inkomstbasbelopp
Inkomstbasbelopp
%
%
7,5
0,0
7,5
15,0
-
-
Premiebestämd 10-plan  (minst tio anslutna till planen)
Premiebestämd 5-plan  (minst fem anslutna till planen)
Uppgifter om försäkringstagaren
 (4 -35 %)	        (4 - 35%)	 	      (4 - 35%)
(4 - 35%)	       (4 - 35%)	
Ägare/delägare*
*) Ägare/delägare i aktiebolag är den som ensam eller tillsammans med make, sambo, förälder eller barn, äger minst en tredjedel av aktierna. Den försäkrade behöver inte själv äga några aktier.
Sjukförsäkring Nivå 1 
Sjukförsäkring Nivå 2 
Konsolideringssjuk (endast Basplan ägare)
Sjukförsäkring ska ingå utom premieplanen
Sjukförsäkring ska ingå inom premieplanen
Sjukförsäkring Basplan, 5-plan och 10-plan
Basplan
Nivå 1 
Nivå 2
Konsolidering
5-plan
Efter 90 dagar
10%
90%
25%
90%
43%
90%
28%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90%
25%
90%
25%
90%
10%
90%
10%
90%
10%
65%
15%
65%
15%
65%
15%
65%
10%
65%
65%
65%
32,5%
32,5%
10%
65%
7,5 PBB
7,5 PBB
20 IBB
30 IBB
7,5 PBB
10 IBB
15 IBB
Vid aktivitets-/sjukersättning
Efter 90 dagar
Vid aktivitets-/sjukersättning
Efter 90 dagar
Vid aktivitets-/sjukersättning
10-plan
 Ska ingå som frivilligt val för individ (inom premieplanen)
Anpassat efterlevandeskydd
Övrigt
Arbetsgivarplan Basplan, 5-plan och 10-plan
Ett avtal om ett nytt försäkringsmoment börjar gälla först då premien har betalats. Under förutsättning att försäkringsavtalet träder i kraft gäller dock ett retroaktivt försäkringsskydd redan från då ansökan mottags av försäkringsgivaren eller den senare tidpunkt som anges
i ansökan. En grundläggande förutsättning är att det finns ett gällande kundavtal. Till den försäkrade har överlåtits rätten att i förekommande fall byta de fondandelar som för var tid hör till fondförsäkring. Fram till dess att individval inkommer tecknas en ålderspension med återbetalningsskydd. Försäkringstagaren godkänner att sparpremien placeras i SPPs vid var tid gällande förvalda entrélösning för fondförsäkring. För tid under vilken försäkringskapitalet är placerat i entrélösningen ger
försäkringstagaren SPP uppdrag att förvalta och omplacera försäkringskapitalet enligt det regelverk som gäller för entrélösningen. Information om aktuell entrélösning finns på spp.se/entrelosning. Sjukförsäkring samt premiebefrielse ingår enligt vad som beskrivs i planen. Anpassat efterlevandeskydd ingår ej utan individval.Försäkringsvillkor och förköpsinformation som är väsentlig före beslut att teckna försäkring, kan hämtas från www.spp.se eller beställas via Kundcenter.
Försäkringstagaren åtar sig att:
1. Betala aviserad premie för tecknad enskild försäkring
2. Anmäla samtliga ägare/delägare och/eller anställda (som saknar kollektivavtalad försäkring) till SPPs Arbetsgivarplan Basplan, 5-plan och 10-plan. 
3. Anmäla ändring av lön, kategoritillhörighet och annan omständighet som kan påverka enskild försäkring
4. Anmäla inträffade sjukfall och förändring av arbetsoförmåga
5. Avanmäla försäkrad som inte längre ska omfattas av Arbetsgivarplanen
6. I övrigt iaktta gällande Försäkringsvillkor för SPPs Arbetsgivarplan Basplan, 5 -plan och 10-plan
SPP åtar sig att:
1. Meddela enskild försäkring med anställd/a som försäkrad/e i enlighet med vad försäkringstagaren skriftligen anmält eller kommer att anmäla under förutsättning att försäkring kan beviljas enligt SPPs riskprövningsregler.
2. Ändra enskild försäkring vid varje tidpunkt som försäkringstagaren anmäler ändrad lön eller annan omständighet som påverkar enskild försäkring under förutsättning att ändringen kan beviljas enligt SPPs riskprövningsregler.
3. Lämna försäkringstagaren beskrivning om Arbetsgivarplanens aktuella omfattning för respektive kategori.
4. Lämna den försäkrade beskrivning över de försäkringsmoment som ingår i enskild försäkring samt årlig sammanställning över enskild försäkringsomfattning och värde.
 Försäkringstagarens underskrift (behörig företrädare för företaget)
Företagets namn (Stämpla eller texta)
Underskrift 
Följande försäkrade omfattas av ändringen 
Namnteckning
Förmedlad av
Vid nyanslutning intygar vi härmed att ovan angivna anställda är fullt arbetsföra, det vill säga inte varit sjukskrivna, helt eller delvis, i mer än 30 dagar i följd under den senaste tolvmånadersperioden, kan fullgöra sitt 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. Vi är medvetna 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. Arbetsgivarens (försäkringstagarens) intygande om full arbetsförhet gäller inte för längre tid tillbaka än anställningen varat. 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. Observera att regeln om ändring inte gäller för vårdförsäkringen.
Försäkrings-
nummer
Personnummer
Pensionsmedförande årslön i kronor
Namn
E-post
Vid avtalsändring intygar arbetsgivaren att det är överenskommet med samtliga försäkrade att avtalets utformning ändras enligt denna ansökan.
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