Ansökan om att ta ut pension från Kåpan
Pensioner före 65 år
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Kundservice 060-18 75 85
www.kapan.se

Skicka blanketten till:
Kåpan Pensioner
851 90 Sundsvall
kapan@spv.se

Skicka in blanketten om du vill ändra något
•

Du hittar information om vilka försäkringar du har på kapan.se.

•

Skicka in blanketten senast två månader före du vill ha din utbetalning.

•
•

Mindre kapital betalar vi ut som engångsbelopp.
Kom ihåg att skriva från vilken månad du vill att pensionen ska börja betalas ut. Det
måste du göra även om du bara vill ändra hur länge pensionen ska betalas ut.

Anmäl ditt konto
Vi betalar ut pengarna via Swedbank. Du kan anmäla ditt konto med e-legitimation på
swedbank.se/kontoregister. Uppgift om bankkonto kan inte lämnas på denna blankett.

1. Personuppgifter
Förnamn och efternamn

Personnummer (ååååmmdd-nnnn)

Utdelningsadress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefonnummer dagtid

2. Fyll i hur du vill ta ut din pension från Kåpan Pensioner
a. Kåpan Tjänste
från år, månad

Med försäkringsnummer:

☐

livet ut

☐

i 5 år

☐ till 65 år (under minst 3 år*) ☐ annan period (5-20 år):

☐engångsbelopp**

från år, månad

Med försäkringsnummer:

☐

livet ut

☐

i 5 år

☐ till 65 år (under minst 3 år*) ☐ annan period (5-20 år):

☐engångsbelopp**

b. Kåpan Valbar
från år, månad

Med försäkringsnummer:

☐

☐ till 65 år

livet ut

☐

engångsbelopp**
från år, månad

Med försäkringsnummer:

SPV1506 Fastställd 2019-01

☐

☐ till 65 år

livet ut

☐

engångsbelopp**

c. Kåpan Extra
från år, månad

Med försäkringsnummer:

☐

livet ut

☐

i 5 år

☐ till 65 år (under minst 3 år*) ☐ annan period (5-20 år):

☐engångsbelopp**

* Du måste ta ut din pension under minst 3 år. Det innebär att du måste börja ta ut din pension senast från den månad du fyller 62 år.

**Du kan bara ta ut pensionen som ett engångsbelopp om det garanterade värdet i försäkringen är lägre än ett prisbasbelopp.

Fortsätt och skriv under blanketten på sidan 2.
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d. Kåpan Plus (privat pensionssparande)
från år, månad

Med försäkringsnummer:

☐

livet ut

☐ i 5 år ☐ till 65 år (under minst 3 år*) ☐ annan period (5-20 år):

☐engångsbelopp**

* Du måste ta ut din pension under minst 3 år. Det innebär att du måste börja ta ut din pension senast från den månad du fyller 62 år.
**Du kan bara ta ut pensionen som ett engångsbelopp om det garanterade värdet i försäkringen är lägre än ett prisbasbelopp.

3. Underskrift
Du som tillhör Avdelning II i tjänstepensionsavtalet PA 16 eller tidigare avtal PA 03
Du måste avsluta din statliga anställning innan du får din första utbetalning. För att ansöka om att ta ut Kåpan Tjänste
eller Kåpan Valbar får du inte samtidigt ha sjukpension.
Tar du ut tjänstepensionen från Avdelning II i PA 16 eller PA 03 under en begränsad period före 65 år, får den
sammanlagda storleken på dina delar inte vara högre än:
80 procent av den del av din årslön som är under 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadslön som är under
40 250 kronor, år 2019
70 procent av den del av din årslön som är mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadslön som är
mellan 40 250 och 107 333 kronor, år 2019
40 procent av den av del din årslön som är mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadslön som är
mellan 107 333 och 161 000 kronor, år 2019.
Om du tar ut förmånsbestämd ålderspension från SPV eller om du tar ut den valbara delen från en annan
försäkringsgivare under en begränsad period, ska du lägga ihop beloppen du får från dem med de belopp som du får
från Kåpan Pensioner. Innan du ansöker ska du se till att summan av beloppen är lägre än de gränser som anges ovan.
Om du ansöker utan att uppfylla dessa villkor kan du bli återbetalningsskyldig.
Jag har tagit del av informationen ovan om hur jag får ta ut min pension och intygar att jag följer bestämmelserna.

Datum

Namnteckning

SPV1506 Fastställd 2018-12

Kåpan Pensioner är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom vår verksamhet. Läs mer på kapan.se.

