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FKFS 2009:12

Premiepensionsmyndighetens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna (RFFS 2000:24) om
uttag av premiepension;

Utkom från trycket
den 9 december 2009
Omtryck

beslutade den 25 november 2009.
Med stöd av 13 § förordningen (2007:843) med instruktion för
Premiepensionsmyndigheten föreskriver Premiepensionsmyndigheten
att 2–5 §§ myndighetens föreskrifter (RFFS 2000:24) om uttag av
premiepension ska ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med
den dag då denna författning träder i kraft.
Föreskrifternas tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter tillämpas vid ansökan enligt 9 kap. 2 § och
10 kap. 7–9 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
(RFFS 2004:23)
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 ska göras på
en av Pensionsmyndigheten fastställd och förtryckt blankett.
Ansökan ska skrivas under av pensionsspararen eller en företrädare
för henne eller honom. (FKFS 2009:12)
Efterlevandeskydd under pensionstiden
3 § 1 I ansökan om efterlevandeskydd under pensionstiden ska anges
namn och personnummer på den person som ska omfattas av efterlevandeskyddet (medförsäkrad). (FKFS 2009:12)
4 § 2 Om den medförsäkrade saknar personnummer ska ansökan
även innehålla
1. uppgifter för rekvisition av samordningsnummer, enligt Pensionsmyndighetens närmare anvisningar, samt
2. intyg utfärdat av en behörig myndighet i utlandet eller annan tillförlitlig utredning som visar om pensionsspararen och den medförsäkrade är
a) gifta med varandra, eller
b) ogifta och stadigvarande sammanbor och om de
– har varit gifta med varandra, eller
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Senaste lydelse RFFS 2004:23.
Senaste lydelse RFFS 2004:23.

FKFS 2009:12
– har eller har haft gemensamt barn. (FKFS 2009:12)
Övriga bestämmelser om ansökan
5 § Pensionsspararen ska utöver vad som anges i 2–4 §§ följa de
övriga anvisningar som lämnas på blanketter. (FKFS 2009:12)
6 § har upphävts genom (RFFS 2004:23).

Denna författning 3 träder i kraft den 10 december 2004.
Denna författning 4 träder i kraft den 1 januari 2010.
PREMIEPENSIONSMYNDIGHETEN

JOHAN HELLMAN
Johan Schütt

3
4

2

RFFS 2004:23.
FKFS 2009:12.

