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Ange kontonummer för återbetalning av premier
Företag
Avtalsnummer
Organisationsnummer
Förteckning över anställda
Personnummer
Namn
Anställnings- datum
Försäkringsprodukter
1)     2)     3)     4)     5)    6)
Nyteckning/
Ändring fr.o.m.
Anmäld
månadslön
Ej fullt arbetsför
vid anslutning
Anmälan premie-
befrielse för TGL
och Barnpension
Anställning
upphör fr.o.m.
Genomsnittlig månadslön avseer Sjukförsäkring*
*         För sjukförsäkring rapporteras den genomsnittliga månadslönen som har utbetalats
         under de senaste 12 månaderna.
1) Ålderspension Trygg del med premiebefrielse     2) Ålderspension Valbar del med premiebefrielse    3) Ålderspension Trygg del
4) Ålderspension Valbar del     5) Sjukförsäkring    6) Barnpension och Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
En förutsättning för försäkringens giltighet avseende Premiebefrielse, Sjukförsäkring, Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Barnpension är att de anställda är fullt arbetsföra vid anslutningen/ändringen till BTP 1.
i
Med fullt arbetsför menas att de anställda kan fullgöra sitt vanliga eller ordinarie arbete  utan inskränkningar, inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren, inte uppbär ersättning, eller har vilande eller tidsbegränsad sådan, från försäkringskassan (sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning eller liknande ersättning) och inte har särskilt anpassat arbete eller, med undantag för TGL, lönebidragsanställning.
Vidare gäller att den anställde inte ska ha haft nedsatt arbetsförmåga mer än 14 dagar i en följd under de senaste 3 månaderna.
Härmed intygas att samtliga anställda (med undantag för anställda som endast skall omfattas av ålderspension utan premiebefrielse) som inrapporteras till Pension & Försäkring är fullt arbetsföra enligt definitionen ovan vid den tidpunkt respektive försäkring börjar gälla för denne.
Underskrift av behörig firmatecknare
Namnteckning
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