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beslutade den 9 maj 2011.
Med stöd av 3 § första stycket 1 förordningen (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten föreskriver Pensionsmyndigheten
följande.
Föreskrifternas tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter tillämpas vid val och byte av fond enligt 64 kap.
23–27 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110).
Val och byte av fonder
2 § Ett fondval eller ett fondbyte ska göras på en av Pensionsmyndigheten
anvisad webbplats (Internet) eller på en av myndigheten fastställd och förtryckt blankett. Fondvalet ska göras inom den tid som Pensionsmyndigheten
bestämmer.
Övriga bestämmelser för val och byte av fond
3 § En pensionssparare får vid val och byte av fond bestämma att medlen
på hennes eller hans premiepensionskonto ska placeras i högst fem olika
fonder. Fonderna ska vara registrerade hos Pensionsmyndigheten. De ska
anges med det fondnummer som myndigheten har bestämt.
4 § Pensionsspararen ska vid val eller byte av fond ange vilken andel av
medlen på pensionssparkontot som innehavet i varje vald fond ska motsvara
efter genomfört val eller byte. Andelar ska anges i hela procentenheter.
5 § Vid fondval eller fondbyte på Internet ska pensionsspararen identifiera
sig med e-legitimation eller genom att ange en personlig kod som hon eller
han fått från Pensionsmyndigheten. Vid val eller byte av fond på blankett ska
blanketten skrivas under av pensionsspararen eller en företrädare för henne
eller honom.
6 § En pensionssparare ska utöver vad som anges i 3–5 §§ följa de övriga
anvisningar som lämnas på webbplatsen eller på blanketten.
–––––––––––
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2011 då Premiepensionsmyndighetens föreskrifter (RFFS 2000:5) om val och byte av fond inom premiepensionssystemet ska upphöra att gälla.
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På Pensionsmyndighetens vägnar

KATRIN WESTLING PALM
Thomas Norling
(Juridikavdelningen)
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