Rådgivningstjänst 2.0 är här
– för trygga pensionsval
Tydligare och mer lättöverskådlig information, bland annat med rörliga grafer – det är några av nyheterna i
vår uppdaterade version av PTK Rådgivningstjänst. Även den tekniska plattformen har uppdaterats.
Det finns ett ökat behov av oberoende pensionsrådgivning och det har vi tagit fasta på i utvecklingsarbetet
av version 2.0. Tjänsten har anpassats för en bredare användargrupp genom bättre användarvänlighet och
tydligare råd.

Hjälp och råd
Syftet med tjänsten är att ge ett verktyg till privatanställda tjänstemän med ITP att fatta välgrundade beslut
utifrån sin egen situation. Singel, sambo, flerbarnsförälder, ung eller gammal, hyresrätt eller villa – behoven är
olika och varierar över tid. Genom att fatta aktiva beslut som rör pensioner, men även skydd om man blir sjuk
eller dör i förtid, får vi alla ett bättre anpassat skydd.
Rådgivningstjänsten bygger på fyra grundläggande principer:
•

Den är avgiftsfri: alla som täcks av ITP kan använda
den utan avgift.

•

Den ger oberoende råd kring pensioner.

•

Den ger oberoende råd kring efterlevandeskydd
och sjukersättningar.

•

Den ger konkreta individuella råd som bygger på
individuella data om inkomster med mera som hämtas
från andra försäkringsbolag och Collectum.

Ökat behov av oberoende rådgivning finns
Vi ser i både egna och andras undersökningar att det finns ett stort och ökande behov av oberoende pensionsrådgivning. Vi prioriterar beslut som ligger nära i tiden och pensionsprodukter känns för många svåra att
förstå. Samtidigt utgör tjänstepensionen en allt större del av vår hela pension. Fler och fler använder sig därför
av kommersiella pensionsrådgivare, som tar betalt för råden. PTK Rådgivningstjänst är ett svar på detta behov
av oberoende rådgivning, som varken tar ut avgifter eller har några kommersiella intressen.
Vi vill att fler får kunskap om tryggheten med kollektivavtal, vad tjänstepensionen ITP är och vilka möjligheter
att påverka den erbjuder − en hjälp på vägen är Rådgivningstjänsten.

Här får du som är ITP-försäkrad
gratis och oberoende råd kring
pension och försäkring utifrån
just din situation.

