
Ansökan om kvarstående i befintlig 
ITP 1 eller ITP 2 vid verksamhetsövergång
Blanketten används enbart då en anställd född 1978 eller tidigare genom flytt av
anställningen byter organisationsnummer och önskar behålla sin tidigare ITP-plan*
* Collectum beviljar på uppdrag av ITP-nämnden att anställda kan kvarstå i ITP 1 eller ITP 2 i samband med
verksamhetsövergång. Detta under förutsättning att villkoren för flytt är uppfyllda.
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 anställdes namn Personnummer (ååååmmdd-nnnn) 

etsgivare (den nya) Organisationsnummer (nnnnnn-nnnn) (den nya arbetsgivaren) 

taktperson hos arbetsgivaren Kostnadsställe (xxx) 

taktpersonens mejladress Kontaktpersonens telefon

igare arbetsgivare

Avtalad lön (förklaring nedan)

Vi ansöker om att fortsätta tillämpa  ITP 1. kr
Utbetald bruttolön 

kr

Vi ansöker om att fortsätta tillämpa  ITP 2. kr
Årslön

Tidigare org.nr. Datum för flytt av anställning (åååå-mm)

alad lön
mband med flytt av en anställd till ITP 1 behöver vi uppgift om den anställdes avtalade månadslön och den faktiska 
ttolönen per samma tidpunkt. Detta för att få ett korrekt underlag för premiebefrielseförsäkringen.
etsgivarens underskrift 

Den anställdes underskrift
Härmed godkänner jag att min anställning flyttas över till nytt 
organisationsnummer med samma pensionsplan som tidigare. 

um (åååå-mm-dd) Datum (åååå-mm-dd) 

nteckning Namnteckning 

nförtydligande Namnförtydligande 

2426  2021.09
llectum AB 
tadress 
 76 Stockholm 

Växel 
08-508 980 00

Kundservice 
08-508 981 00

Organisationsnr 
556636-1159 

Hemsida 
www.collectum.se 

810 
 X  X 

lectum behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.collectum.se.

.. är föräldraledig:
ITP 1 – den anställde kan flyttas över fastän hen är 
föräldraledig (oavsett grad).
ITP 2 – skicka in ansökan när den anställde är åter i tjänst.

... löneväxlar:
Om den anställde löneväxlar kommer löneväxling att
avslutas när flytten görs.

 hªr gªller om den anstªllde ...
r sjukanmªld:
 1 ï skicka in ansºkan nªr den anstªllde ªr 
kanmªld till minst 25 %. 
 2 ï skicka in ansökan när den anställde är 

kanmäld till 100 %.

 tjänstledig:
cka in en ny ansökan när den anställde är åter i tjänst.

skilda skäl samt plats för övriga noteringar
noteringar 

rnativ ITP
 en anställd med ITP 2 ska ha alternativ ITP anmäler ni det genom att fylla i och skicka in blanketten Val av 
rnativ ITP (0100). Ni behöver göra anmälan inom sex månader från anställningsdatumet. Görs anmälan senare gäller 
rnativ ITP från den månad blanketten kommer in.
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