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P*ä§sem

Polismyndigheten
Nationella operati va avdelningen
Utredningsenheten
Jonas Englund

tt
Förfrågan om personakt

Sekrctessmarkcra giima denna ftirfrågan.

Jag söker en personalakt på en person som arbctade hos Sveriges Radio undcr
perioden j5!jg§:-1j§8. Personcn det gäller ärltreggsgqm med person-
nummer

Syfiet med beställningen dr att vi försöker kartlägga en person som dr miss-
tiinkt i en mordutredning. Det lagstöd jag åberopar iir l0 kap. 23 § som är den
tilliimpliga sekretessbrytande regeln frir seketess enligt ?5 kap. I § OSI-. Kra-
ven är att det rör uppgi& som angår rnisstanke om bcgånget brott som utreds
av bl.a. polis- eller åklagarmyndighet och att misstanken rör grart brott.

Skicka kopior på akten till adres.sen nedan.

Tack på florhand!

Viinliga hälsningar

fr*
Jonas Englund
lJtrcdare

Tel: 0i0-563 49 82
ionas-k.ensl undq).po li sen. sc

Pol i smltrdi gheten'I,i O A
Jonas Englund
Box 1?256
102 226 S',I'OCKHOLIU

;a ! r-, -Pi i ;l
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Polisen

Polismyndigheten
Nationelia operativa ar,'delningen
Palmegruppen
Jonas Engiund

_3u:92-gl
Dianenr (åkropas)

iIi'
_ttryql4l§t tl" s"-rig.r n"9,f

Jonas Englund

&an sin trd som reklamassistent
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It:"q Inqst:§in lar' !å tii-lskynCa:L av

rlse kcmit liL1 siåni'
iöi-;anåe

"§ Err§strö*s *aetålleirg u':]3lxär pr€låaiaairt 3er

ie: vj-l-rkor att ien hjäi; sor l-ä;:nas er:iigt p':nki ) necian är

.l:ädd-ig. I an::a L iall ic:Lsäiis: Siig E. 's -" jänstgöring i

.ignet :ned purk: 2 uatsägri::gs:i:en u:. let;a io:'ie {;-llil:a a1l'-

'as efte:' ie fö:'s*;a fjcrtorr' iaqal'na av septeei:er'

ier septerber nå.nad. ljänsigö:: Stig 5, halv d.C (efiernidaagarna).

;a::voCesersättning har 

---I; 

S,
,ialais att 1ösa vissa u3Pgifter'

i11: I
§, Inqströn
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Ie::1, S-ilg jnlst=ön na" rå +,:J.J.skynCan &v

u_lpg'ö=e1-se kcne:.t ri:1 sråni.
iö 1 j ande

I
(' 

--n ac * -Än

i. Stig 3ngsiröns ansiälrarng upphär prelitrinårt Der cen I
uxiel vj.l-lkor att ren hjäfp lser iä:inas enLigt li;nki J nedan dr
i:r-l:ädåig. r anrat iali fortså+,te: Sti-g E,'s ,jänstgöring i
enii-ghet ned pu:k: 2 u:nsägni:lgsti-oen u'u. !et;a io:"ie k:n:a av-
göras efte:' oe fö:'sta fjcrton iaqarna år. septenber.

2. Ender septecber nå.na.d. tjänstgör §tig -u, raLv i"ag (efternid.daga::na).

f . iiiot arvo esersättning har
vidialats att 1äsa Yr-ssa

sningar

Kopia ii11:

urpgifter.
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- 1i't'\ ! 3lnairLri-U9,vr\lrv;.r

3roieri
-:eg l:ar frå:r J fåt"" ::t iSrs;ag i,iil ::::;nE !r! efterträcarc

tll.l Stig Engströn. Secia: jag gj:?', eta na: snärre åndrir.gar se? 5§rsln'

get ::t. son iratgår av bilage.
Jag föreslår att vi arnc::se:er i D. der 3 augusti" '/i11 Dr:.:a rl

a::an',!.Cni::g eå ilar: vi v§t:aias vld an det:a, h vi får i.:-. ann::sel: c

SrlS iSr vl kun:':a begära svaren iill cen 25. SeC t.a:rke:å att sezeste:ti,
i!':te är helt sl.ut b5r vi iocL ha så :ass iång :ic. Jag är också tac;'.sa;

ait så sinåningc::: få Dina A:r-.'å"r ;å St:.g Engezlins slutcag. Jag ha.-

s(rivit tlIi horcn att ha:: får "ä*ä;"d b.;ie,c : a-e; fråEan tl1is c.css

att D.r Koniner åter" i lsciiek'uivavtalet st,år att arbetsglvarec sitali )rä'

cr Cet är :näjligt att i förekoimrarde fal L av!,orta u»sägnlr:gstiCen. iaE
c -., . csrukar )a torlrågana-l.lti.d svare att ciel bestäff-rorsor. skal.l toli<as så, a:'

det ska1l vara 'rmdjl.igtl utar att vi får extra k;stlader 1 fonr åv t,ex.
Svertiri f är annan fersone i, dyrare f rilar':snedveri<ar e-;".Cy}..

iited hälsii;gar
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SVETIgES ?A'IO
s§ker

IEKI"A}TASSIST§T

t!.ii iärlagets uarknadsavdelning för tlllträCe sneragt,.

lekl"aäass1 stenten skall
cieltaga 3ktivt !. toklanolanertnger
utfo::ra reklankarranJer - anncnser, fclders, afflscher
anorCna skyltningar och utställn!nga.,

Vl *iker en Enabb och lddrlk oerscn, sorrr både är sanarbetsvi.Ij.lg och

har f5måga: att arbeta sJälvständlgt.

Svar ned sedva::i.iga hanCj.ir.gar sant ulpgift on iSneansaråk t:ll ?ersor.al

chefer,, Svorlges .1adlc, Box 955, Stockholn i, serast den 23 augusti !?67



§rerigies Radio

Sveri.gcs Radi o

söker
REKLni.r\tA§S T STENT

till

Svar med b
Radio, Box

förlage§ marknadsaridelningtd, för tillträd"e snarast.

Reklamass istenten ska11 :

o del tage akt ivt i rekl ampl ane ri-ngen ,
o utformä reklamkanpalrjer - annonser, folders, affischer,
o anordna skyltningar och utställningar.

Vi söker en snabb och idErik person, som både är sam-

arbetsvillig och har förmågan att ?rbeta självständigt.
- ? ):*--:*-.--- { t"l -:* ;*---5*-:.**. _ { ..-. -*
eY- ti11 Personalchefes, §v*riges

955, Stockholn,1, före den i\ --! - {''"u. i- '-
J

C}.i\\,
;t'{



-

§veri$es Radio

Ett nyeket attraktivt arbetserbjud.ande från ett förs:iLrings-
bolag gör att jag qnjlåIler cm att få bli befnad från nrin

anstålln:Lry på §veriges Beåios för1a6"

Jag hoppas att ersättare ken ord,nas

tid. doek senast onkrir§ 1 septenber.
tioigare ?i.:r sti.pulaöad

§tockbol:r den

irfeC vän] i-g häLsn:irg/--
t-),- / ,

trir tilifftf iil-\-, , L,
§ti.g E:igströn

Kopior till:

;
t y''' "' '
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,:I}ä'""t'u"nr

§tl,g !:'igstr*a

BmCor,

-laE i:ar rått, Dttt brev den i4 cig dilr dr.r Celc cigea uo-: Dlc

anotällnlng och dolg ber att f! slutö ttdigare §n stlsulerads
hoatäsnelser.

lir uy.rsägnlng ksn vl, glvetvls lntr giira något åt. Uilha aröJflf
hater vt har att låta Dlg sluta aed kortaro varsoi §n 3 noå.raCer

kan jag lnte uttale al.g ocn. §varot cå denr,a fr5go ia:'. Du f§ först
då förtagachof,en [ter är t tjUnst sfter gonsster" ;å ftartoer
Yl gnaragt.

§ed vlinl lga hälsnlngar,



Åvskri.l! 
"

S\TSRI GES KREI] ITBÅTK
Oxenstrernsgatan 2 StOCIffiOLM }iii

ll:m (fi:1is*ådigt neC tilltalsarane I,rndelsiruia-" )

§tiq iolke lTi"lheh Ergslrön

?ek lao:kcnsu lent

Ilppgift,er för
(för anstä11da

KO:(T'IOBiTIELL?
erhållande &v personallån
vi { Sveriges P.adio )

Fo 1 !:b ck f 5ri 16 s !.:tr.i3 r

Dr'kcns !.oi?:i.aff
!'Jneauorag,/ B:!ac h..r

iiurarar.ie I jiiasteställe {avlelring e i)

öv:iga upplysu:iaga: ib1 a rai låre-' skal.l a-:r':ä.aias ti1!.,1

Uede: forarsarrarag an jag erhäier ovar§:åeode lå: almodar iag harrtrerl Sveriges Kreditbanl< a:t a.: min 1ön månaillge:
avd:aga e:t :cir råBra ccl: amolrering erfolderilgt belopp.

Kredtren skall 1ösas etler laggx oin tili ar'-na[ i{iedrt i Sve.:1ges Kredir:an]< om min nuvarar.de ansrällning hos Sveriges

Rad:o uppbot.

Banken skall äga rert meddela §veri.BeJ Radio orsaken rill ert e',,entuel1t avbojaade av k;edir,ansö.qai: il<som ,l,'en äga r:le.c

dcla Sv*iges Radio i <ier falL beviijad k:edi: ej skctes erltgt överenskommelse.

Stockholn den S+"ig Engsi.r-i:
I LrEdcrs§Lt -.1

§*ockbolrl .lea

T'' c.t t.i

;I}
i§rierskri i'.)

t"r"h
PcstadrassT

i\.;rstå--ld i §veriges liadio åvI A-rrs täl ini:5sru.&:r3 r
22Aa

FÅS
l@r<:i:.;'3-Ltip:.,}::g+r.n:r:arne]1,:raa.ranpcrsono:)

-

I r
I

r
I
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Till Person<rlrcgistre|

idrers
{y odrou

lårftoit6 onhörlgr narnn

nst.form

L*" [] ",. uett I tl.mcn
-r 

v" -rto l-J *on,roo f*-l prgktltanr
rl-Tr

1," I nu,

""h ;

flånrtamon

k. o, m.
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\
,../rdu-

Stlq §iqsträn,
Färlaget.

Nq/trr Stockholo eien

Sroderl
jag ber att få &terkoma tlll vårt telefonsäEtal för några dagar sr

dan och Ditt brev o"n I.
Det är klart att Jag onåste dlskutera de frågor hr tar upp med den r

förlagschefen, son koluer I nästa yscka. Så fort han ftr ttllfälle att s1

raed sådana här tlng skall Jag ta fast hono!.

lled hälsntngar



r_*%*rjt .l

i _l{ g§B 
I

uå\. I

SverigesRadio
*i:ii*:r-'=
TELETOft Ot it3 tO &

W#{:mf.Jxx:i:i':-*
smr/a{d nd f,yrn?q'frCrq 14;, fro.* 

-::r':r'LWrr*wr

i*/n

fu*,#k

I r-,.
inSlailrunq*r

#.rnda

'lrit irsknrrr
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Percon cr I reg istorrnedd el ande
Till Personolregistret

l{cet
änqsrn, §tig

Arst.form

i-l o.or

I-l "rto.

i-l .,. rer.r I*l r1.,on

vtkorta f*l ronrrotrr [-l prokrtkont

Ändrsd lön göllcr fr. o. m.

o
§
€
€



uirfur

Stig irlcstrsq

§roierj
-Iag }ar fått kopia av ,itt brev til.l

Stockhcln den

sol jag också
taiai neC cn iet nissfärs;,åni, son up?ks*nit i komr,.:nikai,iensrn3. JaE
ocrså i,ilL inin glädje i:ärt att ni har i<larat u:o det här på det sättet,

brey der
i ävrigt Eälier vad jag har sagt i ni

Med hälsningar



J I L^]\rtr, alrtlJl\l
Avd.lrckttonf br:f orn. i Personolregistermcddelonde

: TtllPersonolreglslre?
i

Yrkcrkad
§Af

Å"rt,;; Nglxr

-,i.r:,;.1i... ,'.' :

är nån. I dog

Adrers
Ny adr.rt

folcfon Clvlbi6rd

F6delrcförcml- - l6n ld.lori nr

Nörmerta ctrhörlg3 namn Adreg felofon

BErlor §l utor Förflyltn. fr&n flll fr. o. n.

Antl.form

l-l ,*" [] ".. ucr.a [*: t1.mon

l] vtkc.ra [l kontrokt [--- proktrkont

La* kr ],' Sörkllda vlllkot

RIR.IY

L-]," lj n",

l§koreundrnökn. .' Ex. bofgtta.hov.

fr. o. m.

flörrtemon

fr. o. m,

Ylkorlafil6nrlledlg p. gr. ov Fr. o. m. .o"m.

liaåh6lnhg fr6n kr ttll krI *ä
Ändrod lån gdllor fr. o. m.

Anm. (sy, fö.bsh6ll,. irctokoll-nr etc.)

...,

Sfo€kholE dsn

ol- _* I A..- {",
§txl9I
cl
ol
äl

.-_;-.
L

':-r':)
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?i ll

Förstid^aganlärrieskr1f1l:.gr:ekrart,r:isep.ådenava*'.fle-
slutada och tiil mig av Dig mr^ntl iger,

Åi l. tså r

Stockho.m den

ii0?1Å ti.l
Itlr

rieo. vär1iga hdlsuingar

m7_6$fu,
i Förs;};ningscheier

Personalchefen I

aa.aa
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För kännecicm:

Jaeob Beethius

C'+{ - ir^c+-lj+

Färiag savc "

!ii./ttT

ilpderi
llJrmed har jag a§Jet be!<räfta aen

Jag är Ledsen att Du lnte fått den här bekr§ftelsan tiCS.gare, I

l.leri h§isnlngar

Itccrho],r
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l);1rr/tlr 

-

i

,ri, ti,,atn.it

iär rlocli r ttctJ*

fai, eätlttr!ir"i

Får siia'tl

Farr Lonhrtitt

tål l*rr' lurnirri

()rrrlal fll§t

gn;;g' åva'rnrlor:t,trl:!*

V g ,ol& r:..tJ 6i{t

får lännadsrn

iår ul:lr'll

11,, or I i'or,*1;

;

;r

..

"Wn/ yq/t*?a fr;a*o,y*

{?,rflfr@,

fuu.na S

'1 lurs^

rh,u{lhV &kr4//rb€ * ?"? ct'// pao*n'h4a d7



:. a:E ( f 'J l I *:i-rd i g: :e.- t -- 1 I La-1 sra.c,c t ir-\d e ri ;r*k. il
fr41 ro*q !!!,h" 4ns,,rm:

?itel frk*.r, kazw/r*f

SI.ERIGES MMII&L\K
0xenstrernsgatan 2 ST0CKE0LM N0

9rcraic'.,1a^-a

Postadress

Cir.il-t-"fur)

trppsifter fiir
(för ansrä11da

KO\TIDts{rIELLT
erhållande a.rr personallår:
vid Sreriges F,ad.io)

F clkbckf örirgsr::Easr

Ceskad a:erie
iiuraratde i jiastertå1le {a'rde1:i:g e i

f,vcr:ircl.l- sillet hei

0'r:iga ::311ys:riagar

Uncel forutsäIr§iog åra jag elhåller eva§s1ien(g lfui a:rnroda:.;ag härnred sveriges KretJitbanl< arr av min lön måaarliger.
avd-iaga e:r for iåora ,,:ch arno:ierirrg erforderiigt belopp,

Kreditea skail l&:s e§er låggx §m dll ac*aa k;edit i §vedges xredirbaah cm rcin cuyarande arsråssi&g has svedges
tadio uppbor.

Eanken skall åga rå§ §}ed§eia §verlges Radio arsakes ri§ en evenhell! avbåjande av kedi;a::sokåå liksosn årea äga mer
dela sqerlges fi.adio i der fall beviijad kedir ej sksres enligt overeashosmehe.

§t{rckholn.len

l.åneans ökan tr I lst-v-rkes

§toekholu lea

*--
fuafrafha-w

\l

(i;rcersh-if'-

e11:: ar:nan Derson
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SVTRIGTS RÄDIC ,\åESD§LAh8ts§

futq- *@å t**.'/?

l",rr:'r, 3 ?n4, -gt

*,*ä'ff
%* +ri

I lÅ. v:t,orric

l-; io. oo.lr:iraaroc

.] få' sags,r1.,*

: .ö, §tirl

fq rSr U3, tr.ra;

. , fdr tånre6aa.

!h'ututilt

,i. :!,..,. ,.,$

' tlllr{rr.J"r- |

. ! fal.gl i,s,trr!+rrtirr
I

i--! l, 6; rrt.. qrai,r,r I



- SVERIGES RADIO
Åvd./rktlonfbofcnn"

t'*3
Arrr.nt

Adrcr
-!hl.dlr r

3253 i ii,rgsIrifm, ]tig

-l Personolregistermeddelonds
I

; IillBefotfningshovoren
I

lö*lyttn. frön

I

,l
tD6l
*__ I

l} ir

.Yrkarkod

?,k1*-
föd"t*

?r/{
Nqlicoolltr

§'// e*7 S

Arot.form

I I p.ot

L_ Vt(OnO

ax. bef,h

kontrokt

r--ltl

n l-_l:__'-
k

J

flll

;;

Xadroil lön gåtlrr fr, o- m.

G

§

-q
-

.-lån Prov, ld"kort nr

tsonb / tuo*x
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SVERIG§S RADIO

*ft$§trtfil, .;t i1;

Nårmasto onhörlgr nomn

il r,*, fI*. r'r.r [-14'on
t--

- 
vlkorlo l-j tonrrokr 

- 
proktlkqnt

Ändrad lön gåller fr. o. n.

Fersonq lreg irte rmeddelonde
Tlll Personolregistret

Prov. ld.lort nr

Ypl.förhållordcn

g
!l
o

C
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MEt,0fl-åNod cf'' TJiir{sreöal NG§g?LÅTåNoi

-lionFlo§ifiaLLT
SVöAIGiS ?,årIC

Fersona l åvde1 ni ngen,,''I
Härmed anhålles orn yr,rrande senast den I enligt

bifogade foruulär över rubricerade persons Wqiä,grgä,tirrdtjänst-
göring för prUvning av frågan

d ljäns teman f r. o.c,. den

om anstälining som s3rarrr.rhr;rdagg

Stockholm den
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IU;OOdI.AI{Dd t}'§ TJJ{N§rcCAI TGSU:IÅTANDJ

.KONFIO§{TTTLLT

,,,,I
Betr, Enqström. Stiq FA

svåilIcis i>.l.frlc

Personal avdel ni agen

Namn

Härmed anhålles

bifogade formulär över

göring för prövning av

Avdelai ng

o'n yttrande senast den I enl i gt
rubri cerade per sons fnsti+npugfug/ tjäns t-
frågan om anställning som {rstEirz\sfcgr?gjärytx

Wre/fiänsteman fr.o.n. ] I I



KONFIDENTIELL

PERSONBEDOMNING
sv prov- och extroEnstölld personcl

Ul*livolafdotra SLall irsd,ad* på anfordran .y pcrx)

-dcalk /."f4/ t'

a,»4r--e /u-

avd. Se anvisn. omsr. sid

/ i TiöndeörinsrtU vid od.k'

56r:kildo rkdl för cy"nttående bedömning

Sveriges Rcrdio
P:n§oilA[.åvDStNlHCGN
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SVERIGES RADIO

Avd., s.$tiail I bafottn.

IrA - 2rl
Perso no I reg isle rm edde lo n de
Tili Per:oaolrogistret

Yrkeskcd
SAF

Arsl.nr Ncmn

EngrtruB, §tlg
§ådeise

ar,s:ån-,dcgrrr

Adre:s Telefon Civilstånd Nolionolitet

Födelseförsoml l6n Mo:lö likriYn.ort Prov. id.kort nr

Nörmosto onhörigr ncmn Adrcss Taleion

Vpl.fårh6llondon

3årior Slvtcr ir- o. m. för{ly,tn. från r i:l

ånr*.fiarla

ilr*" t]*.a*.r. lJ{.'r:a
fl"iroru l*l*o*.o* il

Lön l: S,ir<kildo villtorEventuellt bllvande gea.ttllssg rkalt Etgå.

:IR.lY

flo t-l*,
iåtorrndersötn. Tiånstemon

fr. o. m.

VilcrietTiånstledig p. gr ov Fr. o. m- T. o. m, En6:rn.

Lånehöining från lr Ärdrod lön göller lr. o m.

r
Antn. l€v. Iårbehåll, prototcll'ilI-

rs'|ccihomdenI

T

å

6

Iö

€
I*-t

__l
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SVERIGES RADIO

Siutct i För'l)+t4. från

,Avd seälor b6'rottn.

FÅ rekleasslsteflt
Anit. r,

3263
Ådrx

Person o lregisterm ed deiq nde
Tll Pe.§ono registrcl I

I

I
I

Yrkeskod

I No..

I rngrtrii8, srls FoIke r{llhelm

F6dalseförsoml -

I
N6irn§rle oflhörlgs nomn

Vpl.f å rhållonde n

Montolskrivr. ofi

Indiea

i-l o,o, l-l .,. aer r. [-] ,,^ .o"
§årsklldo viil

Tiden

o

o,.
l

§

:
§

Yilorie

t6io rsnder:ökr.

å!§t o

Lönehöining från kr

Anm lev lörbchåll. prolokoll-nr etc]

a:

f-|i.ill,"d rö,,

T-1tltl

9 öller
9en

inClviC

-- - *-rfa-
r-'>-f'

f_/

Ex. befottr. hqv.

fr. o. m.

ett fdr allt
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E 6tnsburg

iierr Sslg fcE6tr§a

ol.

§E/BF

Å*roprrOe dryoro asatsl får sl häraod bobräfta, stE lil orbållte
tlllflrlflg onstliltniag vld §verlgou tiorils d Bleserlog coa rdrta.
asaletstri pt färlaget urd€r Bldea I I

- I ott fur allt.
Stirate tJBnBegS fugadagon i.srds sl lnsrElla 8r S peraoaatbyrån,

Badlo§r,eet, Orecettaraegatan 2, &x" 8.§ fär raglotrcr! ng, orhållscda
av leglilsatleaegori Elo.

Vl bor att få h§taa Er sälko@B ittl §wrigeo *sdlo.
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uerTo exemptar or ovsefi tör orbelsgiv

PHru$§ffiru$ffiH§ffiE[

Den ollrnännq fiirsdkrlngen (siukförsäkring, folkgension och ATP) ger del ekonomisko grunCskyddel vld orbelsoförmägo, på ölderdomen oc

dödsfoll. För lfän§emän i det enskilds nöringslivel finns desutorr överenskommelser på orbetsrnorknoden * ITP-plonen och likncnde - för
pleltercnde pension och ijånstegruppiivförsäkring. Pensioner enligt |TP-ploner försökrss normali i SPP. r\rbehgivoren kon dock rjälv syqrq för &l

pensionen, vot'vid denno lryggds genom kredi{örsäkring i Försäkringsboiagel Fensionsgaronii (FPG) och ulbelolos genom delov SPPodminislrr
Pensionsregistreringsinslitulel (PRI).'ljonstegruppliviörrrikringen ko:r tecknos i onncl bolag ön SPP.

Även iidigore {lirvårvad pension:rötl, som ei trfggok genom §PP etler FPGIPRI, skoll normoll medräkn<rs i den totolo lTP-pensionen, Finns s

pensionsråä - för vilken således en annon forsäkringsinråltning eller en orbehgivore svorqr - hor dess belopp enligi till §PP lämnad uppgifl
vifs ned<rn på sörskild rod, oberoende ov om den onsiöllde vid ovgång ur t]önsl f<irc pensionsåldern får behållo utföslelser: {onnlastbor pensicn
eller mister den (ontcslbcr pensionsrcitt); den anslellde hsnvisos belrdffonde villkoren här{crr till ov vederböronde orbetsEivore lcmnoC pensionsr

lelse. Är petisionså|dern i SPP eller PRI en on:ron än i orbetsgivorutföslelsen, hor utfösJeisen områknals lill oti ovse den nyo pensionsåldern,

Dcn cngt<illds

I no.n

Iti:c s lq eu s Tr G

Års!ån kr
1 pensions-

qnmöld I medlär«dc

III
irskiid för
srikri ngs-
h ordl i ng

fin n§ir
I Pension*I åtd".

I o. l,*
l."l i

atSurx."i
pasiv mcdle

Inr l,

IiI

III
Till&ommer bcröknad folkpension I

och ATP; kan uppskottc ncd htolp I-_-
cv uvimingcr på boksldon I

Övrigc i SPP försdkrode

osioner kr./år
{qmiliepension
(grundbeiogp)

gå 1öredel
intili 7.5 | uföver 7,5

bubelopp I bosbetopg

fö.möaer

engöngsbelopp kr
kopitol un der:löd
förbundel med

!g.n- I fomilie- | {tjö,nrte9ru99-
penSron pension I livovgitt iÄgör ei)

Ålderspeasron krlår Tlåestegr u p
livlör:öirin
iSPP 1

I
Beröknod nån

avgif i PR

krj
I

1 : belopp eoligt bokrivning nedcn
2: belopp enligl f,cdon iårte .ött liil r k äakerill
3 * belopp och villkor €.ligt bcnkovtolel
6 - r k for:sätloin9:{6cdkrir9 på sdnkildo villkor

gcnom SPP

gEnom PRI

Summc

I fare o7 årlrlr
:ivk- och
in v alid -
pc n:io n

(inkl. riak-
Den ning
m, m.l

eier 67 år

I
Pe Månollig

tAcrj,kriogs-
ovgift i SPP

,'Jo"",,.*.rl,rr,å#

i grocenl ov pensionsmedföronde 16n. Procenilaleo
reducerade med hänryn till felonde liinslelid.

Ålderpenrien | Siuk- och in- | Fcmili*

Ovcnstårndc lörmåne.
dr i föreloamcndc {oli

intill 7,5 bcsbelopp

7,t-10

10*15

TJÄNSTEGRUPPLIVTÖRSÄKRINGEN ulbelolas .l.ld döddall under
Yid dödsioll före pensionsåldern (högst 67 år) ulbetalas fölionde

67 år

I

31.500 kronor
år 29.000

? 6,00c
23-500
21 .O00
1 8.500

Förmönslogore lill grundbelopp enligl ovon or iföl,ande ordning 1) mokelmcko,2) born under 21 år. 3) fördldror. Saknos sådon förmånstoc

tilifotler endosl 2.000 kr d6dsboel (och resten orrsålts för visso goruuiiöndomål inom ljdnslegruppliviörsökringen), såvida iole deo forslkrode ftirat

am sörskiid formånsiogcre och meddeiat iPP hörom. Blonkeil hörför kga erhållos hos orbelsgivoren eller direkt ho: §PP. Förmånslogore till iillägg

lopp är respeklive born,

Om den örsökrcdes moke ovlider och mokorno har bcrn under 17 år, utbetolqs Cels 2.000 kr. dels öven 4.500 kr lör varje bsrn under 17 år. L
lolning sker dock endosi under fdrutsällning ott den qvlidne moken inle omforlos sy egen tj<in§egrupplivförsäkring.

Vid arbehl6:het kvarslår under vissc föruhdltningor rötlen till ljcnstegruppliv{brsäkriag i högsi sex månoder.

SVE N SKA PE RSO h{AI.PE N S I O N SKASSA[.{
cöTEsoRG TEL 03r-r75540 srocKHoLM TEL o8-az3800

b

a nsldllningstiden.
grundbelopp:

J 5.500 kronor
1 3.000
1 C.50C

5.000
4.000

, = iniräco
2 - löneåndring
I = gqierJll plånandriog
4 * åldercpension lillkommer

hqr !tfcrd615
dea 9ä grr

cYa

7=dng:l.lS qv onnot !

E - direkrbotclning
9 = fribrev

hsr
bcer615

Dello pcn:ionsbekcd, rom c§6tcr tidisore !t{å.dat
gdller

fr- o m.
mån år

Ps

lore 55 or
Efler 55 år men före 55s6 s7s7 58

58 5959 60

Efler 60 år pcn före 6l år
61 6Z
67 61
63 64
64 65
65 67

Tilläggsbelopp för yarie bo,rn uader

Bcrn :om ei fyllt t 7 år
t'/ll, 17 men ri 18

18 II
19 20
20 z1

'21 6r:

?,000 kronor
år 8.000

7.000
5.000
2.500

M.ALMö TEL O.IO.f' 
'
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