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PostNord Försäkringsförening 
 

 
PostNord Försäkringsförening (PFF) har ingått avtal om överlåtelse 

av försäkringsbestånd till SPP Pension & Försäkring 

PFF och SPP har träffat ett avtal enligt vilket PFF:s försäkringsbestånd ska överlåtas till SPP 

den 30 april 2020. PFF kommer att upphöra med verksamheten i samband med överlåtelsen. 

Överlåtelsen förutsätter ett godkännande från Finansinspektionen. PFF försäkrar sjukpension 

och familjepension samt premiebefrielse för ITPK-P för anställda inom PostNord-koncernen 

som omfattas av ITP-P avdelning II. 

 

 

Vad innebär förändringen? 

Överlåtelsen innebär att SPP blir ny försäkringsgivare för dig som är kund och medlem i PFF. 

Vid övergången till SPP kommer du som är försäkrad (eller som har en utbetalning i egenskap 

av förmånstagare) hos PFF inte att behöva göra något. Ditt försäkringsskydd kommer inte att 

påverkas av övergången till SPP. 

 

Du som kund och medlem kommer under en övergångsperiod att ha samma kontaktpersoner 

hos SPV som idag. 

 

 

Varför gör PFF överlåtelsen? 

PFF:s affärsförutsättningar har under de senaste åren förändrats. Både premieinbetalningarna 

och antalet aktiva försäkrade minskar successivt. Nästa år kommer ett nytt regelverk för 

tjänstepensionsverksamhet. För att klara de nya regelverkskraven skulle PFF behöva anställa 

fler personer. Sammantaget innebär det att kostnaderna skulle öka, vilket påverkar föreningen 

negativt. Överlåtelsen innebär att dessa negativa effekter kan undvikas. 

 

 

Varför har SPP valts? 

SPP har valts med anledning av att bolaget har bedömts ha bäst förutsättningar att överta och 

fortsätta förvalta PFF:s bestånd och uppfylla de krav som de nya regelverken ställer. SPP är ett 

bolag som har funnits länge och som har stor kunskap om de försäkringar som PFF 

tillhandahåller. Läs mer på spp.se. 

 

 

Mer information kommer 

SPP kommer att skicka information till samtliga som berörs efter det att överlåtelsen är 

genomförd. 

 

 

Vart vänder jag mig om jag har frågor? 

PFF:s kundtjänst hos SPV (Statens tjänstepensionsverk) besvarar alla frågor som gäller dig 

som försäkrad. E-post: kundservice@spv.se eller telefon 020-51 50 40. 


