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30 000 pensionärer påminns om att de har pengar att 
hämta 

Nästan var tionde pensionär född mellan 1938 och 1942 tar inte ut sin 

premiepension på i snitt 160 kronor i månaden. Orsaken är främst att 

många inte känner till att de har premiepension som går att ta ut. Nu får 

drygt 30 000 pensionärer brev från Pensionsmyndigheten med tips om att 

ansöka om sin premiepension. 

Mer än 30 000 av de som är äldre än 70 år och som omfattas av dagens 

pensionssystem tar inte ut sin premiepension. Detta motsvarar en andel på nio procent. 

Det handlar om i snitt cirka 160 kronor i månaden. 

I somras kontaktade kundervice 750 slumpmässigt utvalda 1938–1942 som bara tar ut 

sin inkomstpension och fick kontakt med 474 personer. Handläggarna ställde frågor 

om det var ett medvetet eller omedvetet val att inte ta ut premiepension. 

– En av fyra har gjort ett medvetet val att inte ta ut sin premiepension främst eftersom 

de upplever att det inte rör sig om så mycket pengar att det är värt mödan att ansöka 

eller att de vill vänta på att värdet på tillgodohavandet ska öka, säger Kent Larsson, 

chef på enheten för pensionsutveckling. 

– Tre av fyra som inte tar ut sin premiepension har inte medvetet valt att göra så. Man 

vet helt enkelt inte att man har rätt till premiepension och många känner inte till att 

premiepensionen finns. Därför skickar vi nu ut brev och tipsar dem om att de har 

pengar att hämta, säger Kent Larsson. 

Ansökan finns på närmaste servicekontor eller kan beställas via kundservice 0771–

776 776 eller här www.pensionsmyndigheten.se/BestallBlankettBroschyr.html  

För vidare information 

Kent Larsson, chef pensionsutveckling, 072-210 22 14 

Mattias Bengtsson Byström, Pressekreterare, 0736-27 53 83 

Bilaga: brevet 

Välkommen med din ansökan om premiepension 
Du får det här brevet därför att du ännu inte tagit ut din premiepension. 

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som är placerad i 

fonder. Vi vill nu påminna dig om din rätt till att ta ut din premiepension nu 

eller senare. 

Om du redan lämnat in din ansökan kan du bortse från detta brev. 
 

http://www.pensionsmyndigheten.se/BestallBlankettBroschyr.html
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Ansökan om premiepension 

Eftersom det inte finns någon fast pensionsålder i den allmänna pensionen, 

måste du ansöka om att ta ut din pension. Premiepensionens storlek beror på 

hur mycket som har betalats in på ditt premiepensionskonto och hur de fonder 

du har valt har utvecklats. Ditt orange kuvert, som vi nyligen skickat till dig, 

innehåller besked om värdeförändringen under 2012 och värdet på ditt 

premiepensionskonto 2012-12-31. 

Du kan göra en preliminär beräkning av din premiepension på vår webbplats 

eller genom att kontakta vår kundservice. 

Vill du ansöka om premiepension kan du även beställa blanketter via 

webbplatsen eller kundservice. Vi betalar ut din pension tidigast från den 

månad ansökan kommit in till Pensionsmyndigheten. 
 
Har du frågor? 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Pensionsmyndigheten via 

www.pensionsmyndigheten.se eller kundservice på telefon 0771-776 776. Om 

du är bosatt utomlands är telefonnumret +46 498 200 700. 

Du kan också besöka våra servicekontor, se 

www.pensionsmyndigheten.se/servicekontor. 

 

Med vänlig hälsning 

Pensionsmyndigheten 

http://www.pensionsmyndigheten.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/servicekontor

