
Att ha tjänstepension blir allt viktigare för att få en trygg till-
varo när du lämnar arbetslivet. Du som jobbar på ett företag 
som har kollektivavtal kan vara säker på att du har  
en tjänstepension i toppklass.

Det är tack vare att fack och arbetsgivare 
har samarbetat som tjänstepensionen ITP 
har kommit till. Genom tuffa upphand-
lingar har vi på Collectum gång på gång 
pressat priserna kraftigt och förhandlat 
fram bättre villkor för dig.

Till exempel kostar fonderna du kan 
välja på inom tjänstepensionen ITP bara 
en tredjedel jämfört med exakt samma 
fonder på den öppna marknaden.

I den senaste upphandlingen fick vi 
fram ännu lägre avgifter, samtidigt som 
bättre utbetalningar ger tusenlappar mer 
direkt i plånboken varje månad.

HAR DU TJÄNSTEPENSIONEN ITP? 
GRATTIS – DU HAR EN 
TJÄNSTEPENSION I TOPPKLASS! 

Tjänstepensionen ITP bygger på 
ett avtal mellan Svenskt Närings-
liv och PTK. Det är en del av den 
svenska modellen som handlar 
om en gemensam syn på en sund 
arbetsmarknad där man månar 
om de anställda, både under och 
efter arbetslivet.

DETTA ÄR ITP Tjänstepensionen ITP är utfor-
mad för att ge dig trygghet 
under hela livet. Förutom tjänste-
pension ingår också en rad olika 
försäkringar, som sjukförsäkring 
och olycksfallsförsäkring. 
   För att se vilka försäkringar 
som ingår, och vilka som är 
valbara, loggar du enkelt in med 
BankID på www.collectum.se.

Resultatet är en betydligt högre pension 
än om du själv eller din arbetsgivare skul-
le ha förhandlat direkt med banken eller 
försäkringsbolaget. Så stark är kraften i 
att två miljoner tjänstemän och  
35 000 arbetsgivare 
förhandlar tillsam-
mans. Det blir helt 
enkelt mesta möj- 
liga pension för 
varje insatt krona.

VINSTEN FÖR DIG MED ITP

EN RYGGSÄCK  
LÄTT ATT BÄRA

Tjänstepensionen ITP kan 
liknas vid en ryggsäck som 
följer dig under hela arbets- 
livet. I ryggsäcken finns både 
tjänstepension och andra för-
säkringar som är bra att ha.

Det räcker med att du öpp-
nar din ryggsäck vid ett fåtal 
tillfällen i livet och ser över 
din tjänstepension: När du 
börjar jobba första gången 
eller byter jobb, om du får 
barn, när du närmar dig 55 år 
och när det är dags att gå i 
pension.

Din arbetsgivare och ditt 
fackförbund har tillsammans 
sett till att du får mesta möj-
liga pension för pengarna. 
Fortsätt välja arbetsgivare 
som har kollektivavtal, så ger 
du dig själv ett bra liv som 
pensionär. Det kallar jag en 
ryggsäck som är lätt att bära.

Tomas Carlsson, pensions- 
expert på Collectum

Vem betalar för  
tjänstepensionen?  

Det gör arbetsgivaren. 
Det enda du behöver 

göra är att arbeta 
och få lön – hos en 

arbetsgivare som har 
kollektivavtal.

Läs mer på nästa sida 

om hur du kan anpassa 

tjänstepensionen utifrån 

var du är i livet.
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UTAN UPPHANDLING

2 064 000 kr

311 000 kr

Beräkning med en avgift på genomsnittet för
samma sparprodukter som ITP, men på

öppna marknaden. 

MED TJÄNSTEPENSIONEN ITP

2 398 000 kr

108 000 kr

Beräkning med en avgift på genomsnittet för
de upphandlade sparprodukterna efter

respektive upphandling.

 Ackumulerade 
avgifter (inom ITP även 
inklusive Collectums 
premieavgift)
 Kapital vid 
pensionering

334 000 kr  
mer i samlat kapital  

med ITP



Vi ser till att tjänstepensionen ITP ger mesta möjliga pension för varje 
insatt krona även för den som inte själv vill göra några aktiva val. Om 
du vill vara mer aktiv än så finns det tre enkla saker du kan göra.

1. LOGGA IN PÅ MINA SIDOR PÅ 
COLLECTUM.SE 
Där får du en bra överblick över din tjänste- 
pension. Dina personliga sidor innehåller 
information om vilken tjänstepension du 
har och värdet just nu på de pengar som 
din arbetsgivare betalat in åt dig.

SÅ KAN DU MAXA  
DIN TJÄNSTEPENSION

2. ANPASSA SKYDDET FÖR  
DIG OCH DIN FAMILJ

Tjänstegrupplivförsäkring ingår alltid i 
din tjänstepension, medan återbetalnings-
skydd och familjeskydd är valbara. På 
Mina sidor kan du enkelt göra de val som 
passar din familjesituation bäst.

3. VÄLJ PLACERING FÖR  
DINA PENGAR

Vill du placera hela din tjänstepension i 
en traditionell försäkring eller en del i en 
fondförsäkring? På Mina sidor på 
collectum.se finns en guide som hjälper 
dig att hitta rätt placeringsform.

HUR AKTIV VILL DU VARA?

Logga in på minPension.se 
Vill du få överblick över hela din 
pension? Logga in med BankID 
på minPension.se och få en 
samlad bild. Du kan också göra 
en personlig pensionsprognos.

Få digital rådgivning 
Logga in med BankID på  
radgivningstjanst.se för att 
få personlig rådgivning om 
din tjänstepension ITP av en 
licensierad rådgivare.

”Jag vill inte 
göra något alls”

Inga problem! 
Vi maxar 

tjänstepensionen 
åt dig.

”Jag vill
få råd” 

Logga in med 
BankID på

radgivningstjanst.se.

”Jag vill få koll”
Besök  

minPension.se 
och få en 

helhetsbild.
”Jag vill välja”

 
Logga in med  

BankID på  
collectum.se.

VILL DU VETA MER?Vem har tjänste- 

pensionen ITP? 
 

Du som jobbar som 

tjänsteman på ett 

privat företag med 

kollektivavtal har 

tjänstepensionen  

ITP.


