
 

ITP - familjepension  
 
ITP avtalet innehåller begrepp som familjepension, familjeskydd eller återbetalningskydd 
Vilka av dessa som kan gälla i det enskilda fallet beror på ålder:  
Den som är född 1979 och senare kan välja till endera eller bägge av följande:  
Familjeskydd  
Återbetalningskydd  
Dessa är köpta tillägg som handläggs av försäkringsbolag som den försäkrade har valt. 
Uppgift om vilket eller vilka bolag som är aktuella, kan man få från Collectum 
(www.collectum.se)  
 
För den som är född 1978 eller tidigare: 
Familjepension ingår i ITP men gäller endast inkomstdelar över basbeloppstaket.  
Denna familjepensionen kan väljas bort efter den 1 april 2008.  
De försäkrade kan också ha valt till endera eller bägge av följande:  
Familjeskydd  
Återbetalningsskydd  
Dessa är köpta tillägg som handläggs av försäkringsbolag som den försäkrade har valt. 
Uppgift om vilket eller vilka bolag som är aktuella, kan man få från Collectum 
(www.collectum.se) 
 
Familjepension 
Under förutsättning att den försäkrade är/varit född 1978 eller tidigare och haft inkomster 
över 7,5 inkomstbasbelopp, kan efterlevande make och/eller barn vara berättigade till 
familjepension när en försäkrad med ITP-pension avlider. Den försäkrades ålder vid 
dödsfallet påverkar inte rätten till familjepension. Däremot betalas familjepension inte ut 
till make/maka (eller adoptivbarn) om giftermålet (eller adoptionen)  
- skett efter det att den försäkrade fyllt 60 år,  
- skett efter det att den försäkrades arbetsförmåga varaktigt nedsatts med minst 50 % 
- skett medan den försäkrade led av sjukdom som inom 6 månader efter giftermålet 

(adoptionen) ledde till hans/hennes död. 
 
Dödsfallet måste anmälas till AFA. 
 
Efterlevande vuxen. Familjepension ges inte till sambo. Familjepension kan ges till 
make/maka/registrerad partner (livsvarigt eller till dess omgifte sker) och till barn till och 
med det barnet fyller 20 år eller dessförinnan avlider. Barn som fyllt 20 och är 
arbetsoförmögna kan ha rätt till familjepension så länge arbetsoförmågan kvarstår.  
 
Ersättning. Familjepensionens storlek beror på den avlidnes pensionsgrundande 
anställningstid, dvs den tid för vilken ITP-planen gällt (tidigast från 28 år och i högst 360 
anställningsmånader). Om den pensionsgrundande tiden för ITP är mindre än 360 
månader minskas familjepensionen med 1/360-del för varje felande månad.  
 
Forts nästa sida! 

 



 

 

 
Grundbeloppet kan sägas vara den del av lönen som 

överstiger 7,5 inkomstbasbelopp 
Förmånstagarna är:  Pensionen betalas 

sammanlagt ut med följande 
procent av grundbeloppet: 

efterlevande make utan barn  100 % 
efterlevande make och ett barn  130 % 
efterlevande make och två barn  150 % 
efterlevande make och fler än 
två barn  

150 % + 10 % för varje barn 
utöver två 

  
Förmånstagarna är:  
(efterlevande vuxen saknas) 

Pensionen betalas 
sammanlagt ut med följande 
procent av grundbeloppet: 

ett barn  75 % 
två barn  110 % 
tre barn  135 % 
fyra barn  150 % 
mer än fyra barn  150 % + 10 % för varje barn 

utöver fyra 
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