
 Riksförsäkringsverkets författningssamling
ISSN 0348-582X

RFFS 2000:24

Utkom från trycket
den 29 december 2000

Premiepensionsmyndighetens föreskrifter
om uttag av premiepension;

beslutade den 30 november 2000.

Premiepensionsmyndigheten föreskriver följande med stöd av
15 § förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndig-
heten.

Föreskrifternas tillämpningsområde
1 §  Dessa föreskrifter tillämpas vid ansökan enligt 9 kap. 2 §, 10 kap.
7 – 9 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och vid
utbetalning av premiepension under 2001.

Gemensamma regler om ansökan
2 §  En ansökan om uttag av premiepension i form av livränta med
garanterade belopp (traditionell försäkring), om efterlevandeskydd under
pensionstiden och om upphörande av sådant skydd skall göras på en av
Premiepensionsmyndigheten fastställd och förtryckt blankett.

Ansökan skall skrivas under av pensionsspararen eller en företrädare
för henne eller honom.

Efterlevandeskydd under pensionstiden
3 §  I ansökan om efterlevandeskydd under pensionstiden skall anges
namn och personnummer på den person som skall omfattas av efterlevande-
skyddet (medförsäkrad). I ansökan skall även anges om pensionsspararen
och den medförsäkrade är

1.gifta med varandra eller

2.är ogifta och stadigvarande sammanbor och om de

– har varit gifta med varandra eller

– har eller har haft gemensamt barn.

Om inte ansökan görs samtidigt med att pensionsspararen första gången
begär att få ut premiepension, skall av ansökan även framgå det datum då
äktenskapet ingicks eller sammanboendet inleddes.
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RFFS 2000:24 4 §  I ansökan om upphörande av efterlevandeskydd under pensionstiden
skall anges det datum då äktenskapet upplöstes eller sammanboendet
upphörde.

Övriga bestämmelser om ansökan
5 §  Pensionsspararen skall utöver vad som anges i 2 – 4 §§ följa de
övriga anvisningar som lämnas på blanketter.

Utbetalning av premiepension
6 §  Utbetalning av premiepension avseende 2001 skall ske vid ett tillfälle
i december det året.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.

PREMIEPENSIONSMYNDIGHETEN

HANS JACOBSON

Hans Nyman
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