
ITP VID UTLANDS- 
TJÄNSTGÖRING
Avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK om social trygghet vid utlands-
tjänstgöring innebär att de svenska tjänstepensionsförsäkringarna ITP och 
TGL gäller under vissa förutsättningar även för dig som är tjänsteman och 
arbetar utomlands.

När din arbetsgivare anmäler dig till ITP utlandsförsäkring gäller ITP- 
försäkringens förmåner på samma sätt som om du arbetar i Sverige.  
Dessutom gäller följande tillägg:

FÖRSTÄRKT SJUKERSÄTTNING
Blir du långvarigt sjuk kan du få ersättning från ITP. Förstärkt sjukersättning 
har du rätt till om du om du inte får svensk sjukpenning eller svensk sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Det gäller oavsett tjänstgöringsland. Ersättningen minskas 
med eventuell utländsk sjukpension som du har. 

KOMPENSATION UTLAND
När du arbetar i ett land utanför EU/EES eller i ett land som Sverige inte 
tecknat en socialförsäkringskonvention med får du kompensation för bortfall av 
svensk allmän pension. Allmän pension tjänar man in på lönedelar upp till 7,5 
inkomstbasbelopp och det är bortfallet av denna som du kompenseras för.

Kompensationen betalas normalt som ett tillägg till din ITP 1- eller ITPK- 
pension och varierar i storlek beroende på hur gammal du är:

Åldersintervall Premien i % av pensionsmedförande lön

18–29   9,4 %

30–39 11,3 %

40–49 13,5 %

50–59 16,5 %

60–64 18,5 %



SÄRSKILT EFTERLEVANDESKYDD
Särskilt efterlevandeskydd är en riskförsäkring som ger dina efterlevande  
ersättning om du dör. Det är Alecta som betalar ut ersättningen. Försäkringen  
gäller från och med det andra kalenderåret efter din utlandstjänstgöring  
började och till och med det tredje året efter att utlandstjänstgöringen upphör, 
dock längst tills du fyller 65 år.

YTTERLIGARE FÖRSÄKRINGAR
Vid sidan av ITP och de ovanstående tilläggen har du också följande  
försäkringar:

TGL OCH TFA VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

Tjänstegrupplivförsäkringen TGL gäller på samma sätt som om du var anställd 
i Sverige. TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada) fortsätter att gälla även 
under utlandstjänstgöringen. Det är AFA Försäkring som administrerar och 
betalar ut TFA.

LÄKEKOSTNADSFÖRSÄKRING (LFU)

När du arbetar utomlands ska arbetsgivaren teckna en läkekostnadsförsäkring 
(LFU) för dig. I försäkringen ingår bland annat ersättningar för tandvård, 
ersättningar vid kostnader under graviditet och förlossning samt rese- och 
transportkostnader som kan uppkomma vid sjukdom och olycksfall.

collectum.se

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 020-40 85 00 (privatpersoner) 
eller 08-508 981 00 (företag). Du kan också läsa mer på collectum.se.
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