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Nu möjligt att avstå familjepensionen i FTP 2
Från den 1 januari 2009 blev det möjligt att även inom FTP-planens avdelning
2 (FTP 2) kunna avstå framtida premier för familjepension till förmån för den
egna premiebestämda ålderspensionen (FTPK). Det gäller de som idag har en
månadslön som överstiger 26 585 kronor.
Avsikten är att det på Foras hemsida ska finnas en särskild blankett för detta
ändamål. Dessa rutiner är ännu inte helt klara. En tjänsteman som vill avstå
sin familjepension får därför nu, i ett inledningsskede, istället anmäla skriftligen
direkt till försäkringsgivaren. Försäkringsgivaren för FTP 2 kan också lämna
information om familjepensionens storlek, premien för familjepensionen och
fribrevets storlek (det vill säga värdet av hittills inbetalda premier).
I och med att alla rutiner inte är helt i gång kommer det att uppstå fördröjningar med överföring av pengarna. Denna gång kommer därför räntekompensation att lämnas. Ränta räknas från tidpunkten för avstående till dess att
premien kommer in på tjänstemannens konto för FTPK.
Familjepensionen ger i många fall ett bra efterlevandeskydd. En tjänsteman
som vill avstå sin framtida familjepension bör noga överväga sitt ställningstagande eftersom beslutet är oåterkalleligt. Man kan alltså inte återinföra
familjepensionen. Det gäller oavsett om man är kvar i samma anställning eller
byter arbetsgivare inom FTP-planen eller får ändrade familjeförhållanden.
I vissa familjesituationer kan det också vara lämpligt att först se över behovet
av att teckna det förstärkta familjeskyddet och få det accepterat innan man
avstår sin familjepension.
För de som avstår familjepension under januari 2009 räknas avstående från
den 1 januari 2009 (om tjänstemannen inte har andra önskemål).
Från och med februari 2009 räknas avståendet från och med kommande
månadsskiften. Exempel: Tjänstemannen anmäler i mars till försäkringsgivaren
(till Fora när rutinerna är klara) att man vill avstå familjepensionen. Premierna
för familjepensionen förs till tjänstemannens FTPK från och med den 1 april.
Ovanstående information bör på lämpligt sätt vidarebefordras till alla anställda
i ert företag som omfattas av den förmånsbestämda FTP 2 i FTP-planen.
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