		

Anmälningsblankett		
PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING
Personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Gruppmedlem - OBS! Måste fyllas i om du själv inte jobbar på Volvo
Personnummer

Efterlevandeskydd
Information om efterlevandeskydd
finns på baksidan av blanketten.

Hälsofrågor

Ja

Nej

Har du varit sjukskriven mer än 90 dagar
de senaste 12 månaderna?

Utan

Är du fullt arbetsför?

Med/1

Om inte, anledning till avvikelse:

Med/2
Med/3 *)

Vid hälsoavvikelser sker i tveksamma fall en s k hälsoprövning.

												
*) Fyll i blanketten ”Ändrat förmånstagar												
förordnande” och bifoga till denna anmälan.
												

Ja

Nej

Är du skattskyldig i USA p.g.a. medborgarskap i USA eller har någon annan anknytning till USA?
Om JA, ange ditt TIN-nummer (Tax Identification Number) ______________________________
Du kan vara skattskyldig i USA p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning såsom födelseort i USA, innehav
av s.k. Green Card m.m. För närmare information besök IRS hemsida, www.irs.gov.
På baksidan av denna blankett finns en sammanfattning av försäkringsvillkoren. Förköpsinformation och fullständiga
försäkringsvillkor finns på www.vffpension.se eller kan beställas, tel 031- 66 12 10. 					

									
Underskrift Jag bekräftar härmed att jag tagit del av förköpsinformation och gällande försäkringsvillkor.
Namnteckning						

Telefon

2018:1

Datum

VFF Pension M2.7, 405 08 GÖTEBORG | Besök: Götaverksgatan 2			
Vxl: 031-66 12 10 | vff@volvo.com | www.vffpension.se

VFF Pension Försäkringsförening Org. nr 816400-4056

Fakta		
PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING
Försäkringsform
Försäkringsgivare
Skattekategori
Avdrag
Pensionsålder
Garanterad pension
Ränta

Kombinerad ålders- och efterlevandepension alternativt enbart ålderspension. Traditionell
försäkring
VFF Pension Försäkringsförening
Privat pensionsförsäkring.
Premierna är avdragsgilla i din deklaration enligt avdragsreglerna för pensionssparande.
65 år. Pensionen kan tas ut från annan tidpunkt, dock tidigast från månaden efter det att
du fyller 55 år eller senast när du fyller 70 år.
Garanterad pension grundar sig på inbetalda premier och garanterad ränta. Pension per
månad kan aldrig bli lägre än den garanterade.
Garanterad ränta fr o m 2016-10-01 är 0,7 % före avkastningsskatt och
avgiftsuttag.

Avkastning

När förvaltningen ger överskott tilldelas försäkringen utöver den garanterade räntan även
återbäring. Tilldelad återbäring är inte garanterad och kan minska vid ogynnsamt utfall i
framtiden.

Sparande

Egna insättningar görs till bankgiro 5976-9950. Ange VFF Pension som betalningsmottagare samt ditt personnummer 10 siffror som OCR-nr.

Utbetalningstid

Med efterlevandeskydd
Med/1
Med/2
Med/3

Du kan välja att få pensionen utbetald mellan 5 – 20 år eller livsvarigt. Utbetal-ningen
sker månadsvis. Pensionen som utbetalas är inkomstskattepliktig.
Livsvarig utbetalning kan inte väljas om man vill ha efterlevandeskydd.
Möjliga alternativ vid val med efterlevandesskydd:
I första hand make/maka/sambo/registrerad partner. I andra hand barn.
I första hand barn. I andra hand make/maka/sambo/registrerad partner.
Enligt hos VFF Pension registrerat särskilt förmånstagarförordnande.
Väljer du utan efterlevandeskydd och avlider före uttagsstarten eller under utbetalningstiden delas kapitalet av övriga försäkringstagare. Detta kallas arvsvinst. Arvsvinsterna gör
att de som valt utan efterlevandeskydd får något högre egen pension.

Placeringsprofil

Målet är att långsiktigt generera lägst 4% avkastning på placeringstillgångarna med en
acceptabel risknivå. Mot denna bakgrund placeras ca 55% av tillgångarna i räntebärande
värdepapper, ca 30% i aktier och aktierelaterade instrument, ca 8% i fastigheter och ca
7% i alternativa investeringar.

Preliminär skatt

Utbetald pension är skattepliktig. I januari varje år får du en kontrolluppgift som visar det
gångna årets utbetalningar och skatteavdrag.

Flytträtt

Du kan välja att flytta försäkringskapitalet till motsvarande privata pensionsförsäkring
hos annan försäkringsgivare. Flyttavgift tas ut vid flytt. Flytt kan göras tidigast ett år efter
tecknandet av försäkringen och försäkringen får inte vara under utbetalning.

Behandling av
personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till VFF Pension i samband med att försäkringsavtal ingås
eller som vi inhämtar i samband med försäkringsavtalet kommer att bli föremål för
behandling av VFF Pension eller hos företag som vi samarbetar med. Detta för att vi ska
kunna fullgöra våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet, kunna kontakta dig och i övrigt
fullgöra vår skyldigheter som försäkringsgivare. Personuppgifterna kan även komma att
behandlas för analys- och statistikändamål.
Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av VFF Pension
kan du begära detta. Detsamma gäller om du vill begära rättelse av felaktig, alltför
omfattande eller missvisande personuppgift. Du kan även framföra klagomål över VFF
Pensions behandling av personuppgifter till Datainspektionen (datainspektionen.se). För
ytterligare information om hur VFF Pension behandlar personuppgifter, se vffpension.se.

Mer information

Fullständiga försäkringsvillkor finns på www.vffpension.se och kan även
beställas, tel 031-66 12 10.

2018:1

Utan efterlevandeskydd

