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Introduktion 

Syftet med denna manual är att beskriva hur “MIS Life Insurance XML Version 2.0” används vid överföring av 
livförsäkringsinformation. 

 

Regler för användning av vissa termer 

När ett värde saknas, utelämnas detta element helt. Saknas värdet skickas det inte, ej heller skapas noden. 

Belopp 

Belopp anges i formatet som ryms inom decimal i XML namespace. Exempelvis anges en årspremie om 18.200 kronor som 
18200 eller 18200.00 

Boolesk, sanningsvärde - true/false 

Tidigare MIS versioner använde sig utav att ange Ja/Nej som sanningsvärden. Ja/Nej har ändrats i MIS2.0 att följa xml 
standardens xs:boolean datatyp. Det innebär att man nu anger sant eller falskt med värdena: true eller false, man kan även 
använda 1 eller 0. Genom att göra denna ändring behöver man ej hantera Ja/Nej värdena och programmatiskt översätta 
dem till true/false. 

Datum 

Datum anges med åtta siffror, med bindestreck mellan den fjärde och femte siffran samt mellan den sjätte och den sjunde 
siffran. Ex: 2002-03-02. 

Tekniska datum anges på format: 
YYYY-MM-DDThh:mm:ss 
2002-10-10T17:00:00 

Verksamhetsdatum anges på format: 
YYYY-MM-DD 
2002-10-10 

 

Organisationsnummer 

Organisationsnummer låses till att vara totalt 13 tecken, 12 nummer + bindestreck. De första 2 siffrorna skall vara de 
siffror som levereras från SEMA Group Info Data. Siffrorna är 16 framför ett tiosiffrigt organisationsnummer. Exempel på 
organisationsnummer är: “16555555-5555”. 

Enskilda firmor anges med lika många tecken, men med sekelsiffra som 2 första siffrorna. 

Om svenskt organisationsnummer saknas för de element där organisationsnummer är obligatoriskt så ska 

organisationsnummer anges med endast 0:or (nollor) enligt ovan format. Att svenskt organisationsnummer saknas anges då 

explicit via egenskap svensktOrganisationsnummerSaknas på aktuellt element. 

Personnummer 

Personnummer låses till totalt 13 tecken, 12 nummer + bindestreck. Avsändare behöver sätta sekelsiffra. 

Om svenskt personnummer alternativt samordningsnummer saknas för element där personnummer är obligatoriskt så 

ska personnummer anges med endast 0:or (nollor) enligt ovan format. Att svenskt identifikationsnummer saknas anges 

då explicit via egenskap svensktIdentifikationsnummerSaknas på aktuellt element. 

Personnamn 

Om personnamn saknas för element där personnamn är obligatoriskt så ska personnamn ges värdet ”Namn saknas” 

alternativt ”Saknas”. 
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Procent 

Procent anges i formatet som ryms inom decimal i XML namespace. Exempelvis anges 40 % som “40.00”. 

Tillämpningsspecifikt tillägg 

För att tillåta en viss flexibilitet inom xml schemat finns det nu i alla områdestaggar möjlighet att lägga till värden som 
kallas “Tillämpningsspecifikt tillägg”. De är tänkt att användas om någon behöver skicka värden som inte finns med i  
standarden. Det ger också en möjlighet att börja skicka värden, utan att man behöver direkt gå upp ett versionsnummer 
av MIS. Schemat validerar inte något av innehållet i elementet. 

Tillämpningsspecifik xml-element som går att lägga till inom alla informations-områden. 

<tillampningsspecifiktTillagg  kod="String">String</tillampningsspecifiktTillagg> 

Universally Unique Identifier 

UUID används och valideras endast att följa standardformat. Däremot sker ingen validering av vilken version av UUID 
som använts. 

UUID anges på format: 

[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12} 

af5b60b8-3d95-42ca-967b-7a5bc337ba7b 
04ec1a09-9ed2-4ce9-ba14-3e528d656032 

 

Överföring 

Metadata om versioner, fristående fil eller hela batcher uppdelad på ett flertal filer anges i denna del. 

/mislife 

Det rot-element som håller ihop all information. Det innehåller även ett par attribut som används för att tala om vilken 
mislife version som avses. 

 

Attribut Beskrivning 
 

implementation Anger vilken implementerad version av angiven specifikation 
som filen följer, exv implementation=“1.1.0”. Detta motsvarar 
versionnumret på detaljdokumentationen. XSD-schemat anger 
vilket värde som gäller för detta attribut, används för att 
mottagare ska förstå vilket schema som filen är baserad på. 

version Anger vilken MIS Life Insurance XML specifikation som filen 
följer exempelvis 2.0, version=“mislife20” 

 

/mislife/filinformation/ 

Här anges mer fristående information om just en fil. 
 

Egenskap Beskrivning 
 

skapadTidpunkt Den tidpunkt som filen skapats, tekniskt datumformat 
transaktionsIdentitet Den transaktionsmärkning som angavs vid SSEK 

frågan/anropet. Om det var satt av anropande part, förväntas 
samma id returneras i MIS fil. 
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/mislife/filinformation/sekvens 

Om en övering av information delas upp på flera filer, anges här information för att knyta ihop alla filer. 
 

Egenskap Beskrivning 
 

identitet Identifierare av batch, UUID format 
ordningsfoljd Anger vilket nr filen är inom en batch 
totaltAntalFiler Anger det totala antalet filer inom en batch 

 

Utelämnat 

/mislife/utelamnat 

Sektion för att ange att vissa person- och organisations-nummer är utelämnade från svarsfilen. Det går även att ange 
information om orsak varför man utelämnat poster som annars är en sökträff. 

 

/mislife/utelamnat/sokning 
 

Attribut Beskrivning 
 

personnummer 
organisationsnummer 

 

/mislife/utelamnat/sokning/information 
 

Attribut Beskrivning 
 

orsak Ange i klartext varför undantaget i sökningen blivit gjort 
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Områden och egenskaper 

/mislife/forsakring/ 
 

Egenskap Beskrivning 
 

andringstidpunkt Den tidpunkt då informationen om försäkringen senast 
blev föremål för en verksamhetsmässig förändring 

avsandandeOrganisationsnummer Anger från vilken organisation som informationen 
härstammar, behöver inte nödvändigtvis vara samma som 
försäkringsgivaren 

id Värde som unikt identifierar en försäkring inom ett 
MISLIFE-dokument 

informationstidpunkt Den tidpunkt då försäkringen hade det tillstånd som 
beskrivs av den skickade informationonen 

tabellform Den försäkringsbolagsunika tabellformen. Exempel på 
sådana kan vara ”ELVA65H20In” eller ”RTÅS65” 

 

/mislife/forsakring/administration/ 

Administrativ information om försäkringen 
 

Egenskap Beskrivning 
 

arNastlad Anger att strukturen innehåller moment som 
administrativt hör till olika försäkringsnummer hos 
försäkringsgivaren 

arPantsatt Anger att försäkringen är pantsatt 
betaldTill Anger det datum till vilket försäkringen är betald 
datering Anger det datum som försäkringen började gälla, kan 

också vara ett framtida datum och anger då det datum 
då försäkringen kommer att börja gälla (notera att detta 
kan vara avhängigt godkänd hälsoprövning eller 
inkommen premie beroende på produkt) 

faktureradTill Anger det datum till vilket försäkringen är fakturerad 
forsakringsbeskrivning En fritextbeskrivning av försäkringen 
forsakringsnummer Det försäkringsnummer som unikt identifierar 

försäkringen hos aktuell försäkringsgivare. Skall kunna 
användas som identifikation vid administrativ hantering 
av försäkringen. Om strukturen används för att skicka 
IPS-innehav anges här IPS-kontonummer 

huvudforfallodag Anger försäkringens huvudförfallodag 
teckningsdatum Anger det datum då försäkringen tecknades 
tryggadIEgenRegi Anger att detta försäkringsskydd är tryggat av bolaget 

som är försäkringstagare (t.ex. genom kontoförda 
pensionsskulder) 

 

/mislife/forsakring/administration/avtalskoppling/ 

Pekar ut det företagsavtal med eventuella undernivåer som försäkringen hör till 
 

Egenskap Beskrivning 
 

affarsnamn Anger ett beskrivande namn på den affär inom avtalet 
som försäkringen tillhör 

affarstyp Anger typ av upphandlad affär (motsvarar tagg 
AFFTYP i MisLife 1.6.2) 

avtalsid Identifierar ett avtal lokalt i detta MIS-Life dokument 
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Egenskap Beskrivning 

avtalsnamn Beskrivande namn av det avtal som 
försäkringen hör till (motsvarar tagg AN i 
MisLife 1.6.2). 

avtalsnummer  Anger ett nummer som identifierar det avtal 
(företagsavtal) som denna försäkring hör till 

kategoriFormansgrupp Anger den kategorisering eller förmånsgrupp inom avtalet 
som försäkringen tillhör 

kategoriFormansgruppNummer Anger numret för den kategorisering eller förmånsgrupp 
inom avtalet som försäkringen tillhör 

 

/mislife/forsakring/administration/kollektivavtalskoppling/ 

Pekar ut det kollektivavtal med eventuella undernivåer som försäkringen hör till. 
 

Egenskap Beskrivning 
 

arKollektivavtalad Anger om försäkringen finns för att leva upp till 
utfästelserna i ett kollektivavtal 

avdelning Beskriver vilken avdelning inom ett avtalsområde som 
försäkringen hör till 

avtalsomrade Beskriver vilket avtalsområde som försäkringen hör till 
kollektivavtal  Används i de fallen att ett specifikt kollektivavtal 

(förbundsnivå) inom avtalsområdet har 
överrenskommelser som avviker från standardförfarandet 
inom avtalsområdet 

kollektivavtalsspecifikAnstallningskategori Beskriver den anställningskategori som den försäkrade 
ingår i, används för de avtalsområden där villkor kan 
variera per anställningskategori 

speglarKollektivavtal Anger att försäkringen inte omfattas av ett kollektivavtal 
men är utformad för att efterlikna ett befintligt 
kollektivavtal 

 

/mislife/forsakring/administration/paketeringskoppling/ 

Pekar ut den försäkringspaketering som försäkringsgivaren hanterar denna försäkring inom 
 

Egenskap Beskrivning 
 

beskrivning Beskriver i fritext den försäkringspaketering som 
försäkringen ingår i 

forsakringspaketeringskod Anger det försäkringspaketeringsnummer/kod som denna 
försäkring ingår i 

 

/mislife/forsakring/administration/produktkoppling/ 

Pekar ut den bolagsspecifika produkt som försäkringen hör till 
 

Egenskap Beskrivning 
 

produktdelid Identifierar en bolagsspecifik produktdel lokalt inom 
detta MIS-Life dokument 

produktdelkod En kod som pekar ut den bolagsspecifika produktdel som 
ligger till grund för försäkringen 

produktdelnamn Anger namnet på den bolagsspecifika produktdel som 
ligger till grund för försäkringen  
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Egenskap Beskrivning 

produktid  Identifierar en produkt lokalt inom detta MIS-life 
dokument 

produktkod En kod som pekar ut den bolagsspecifika produkt som 
försäkringen 

produktnamn Anger namnet på den bolagsspecifika produkten som 
ligger till grund för försäkringen 

referensTillProduktbeskrivning Anger en referens till information om produkten 

 

/mislife/forsakring/administration/tidigareIdentitet/ 

Används för att beskriva när en försäkring tidigare identifierats på annat sätt 
 

Egenskap Beskrivning 
 

anledningTillIdentitetsforandring Anger varför identiteten på försäkringen har förändrats 
arErsatt Anger ifall den aktuella försäkringen helt har ersatt den 

tidigare 
forsakringsnummer Anger det försäkringsnummer som tidigare identifierade 

denna försäkring 
giltigTom Anger det datum då den tidigare försäkringen upphörde 

 

/mislife/forsakring/administration/underliggandeForsakring/ 

Används för att beskriva en nästlad struktur där försäkringen innehåller flera försäkringsnummer 
 

Egenskap Beskrivning 
 

forsakringsnummer Anger ett försäkringsnummer som ingår i den struktur 
som beskrivs med denna försäkring 

 

/mislife/forsakring/avgifter/forsakringsavgift/ 

Anger den nu gällande försäkringsavgiften 
 

Egenskap Beskrivning 
 

avgift Anger den aktuella försäkringsavgiften för denna 
försäkring. Nominellt i angiven periodicitet. 

debiteringsmetod Anger hur försäkringsavgiften dras 
periodicitet Anger periodiciteten för försäkringsavgiften 

 

/mislife/forsakring/avgifter/premieavgift/ 

Anger den nu gällande premieavgiften för försäkringen. Premieavgiften anges antingen som ett nominellt värde eller som 
en procentuell avgift. Om en försäkring har både en procentuell och en fast avgift så skall två premieavgift element skapas. 

 

Egenskap Beskrivning 
 

avgift Anger den nu gällande premieavgiften nominellt 
avgiftProcent Anger den nu gällande premieavgiften i procent av 

bruttopremien 
debiteringsmetod Anger hur premieavgiften dras 
gallerForPremiedelkod Anger vilken premiedel som premieavgiften gäller för 
gallerForPremietyp Anger vilken typ av premie som den angivna 

premieavgiften gäller för 
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/mislife/forsakring/formansgrundandeUppgifter/ 

Innehåller uppgifter som legat till grund för de framräknade förmånerna på försäkringen 
 

Egenskap Beskrivning 
 

anslutningsar Anger det år då arbetsgivaren anslöts till kollektivavtalet. 
anstalldAllaDagarUnderPrognosaret Anger huruvida personen var anställd alla dagar under 

det år som anges som prognosstart. 
avtaladPensionsalder Anger den avtalade pensionsåldern (angivet i månader) 

enligt den anställningskategori som den försäkrade tillhör. 
prognosstart Anger den månad som prognosberäkningar baserade på 

detta förmånsunderlag är avsedda att utgå ifrån. 

 

/mislife/forsakring/formansgrundandeUppgifter/formanspaverkandeVal/ 

Anger val för ITP och ITP-liknande avtalsområden som legat till grund för de uträknade förmånerna på försäkringen 
 

Egenskap Beskrivning 
 

alternativLosningVald Anger att den försäkrade valt en alternativ lösning för sin 
ITPK/FTPK/BTPK premiedel som överstiger 7,5 IBB 
och därmed reducerat sin förmånsbestämda 
ITP2/FTPK/BTPK förmån 

avstaendeAvFamiljepension Anger att den försäkrade valt att avstå familjepension för 
att istället förstärka sin ITPK/FTPK/BTPK-premie 

datumForAvstaendeAvFamiljepension Anger det datum då avstående från familjepension skedde 
utlandskomplettering Anger att den försäkrade har en registrerad 

utlandskomplettering enligt ITP eller liknande regelverk 
xtpkIngarIAlternativLosning Anger ifall den frilagda premien inkluderar premien för 

ITPK/FTPK/BTPK 

 

/mislife/forsakring/formansgrundandeUppgifter/lonesankningsfribrev/ 

Innehåller uppgifter om lönesäkningsfribrev som har påverkat förmåner på försäkringen 
 

Egenskap Beskrivning 
 

lonesankningsfribrevFinns Anger att det finns ett lönesänkningsfribrev som påverkar 
försäkringen 

 

/mislife/forsakring/formansgrundandeUppgifter/lonesankningsfribrev/lonesankningsfribrev/ 

Anger ett lönesänkningsfribrev som påverkar den framräknade förmånen 
 

Egenskap Beskrivning 
 

belopp Anger beloppet på lönesänkningsfribrevet 
datum Anger det datum som beloppet är daterat till 
konsumeringskonstant Anger hur stor andel av lönesäkningsfribrevets belopp 

som konsumeras av framtida lönehöjningar. 
lonesankningsfribrevPaverkarFormanAvTypen Beskriver vilken typ av förmån som påverkas av 

lönesäkningsfribrevet 
valuta Anger den valuta som beloppet är angivet i 
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/mislife/forsakring/formansgrundandeUppgifter/loneuppgifter/ 

Innehåller de löneuppgifter som legat till grund för de framräknade förmånerna på försäkringen 

/mislife/forsakring/formansgrundandeUppgifter/loneuppgifter/loneuppgift/ 

Anger en historiskt fastställd Löneuppgift, angiven eller framräknad 
 

Egenskap Beskrivning 
 

ar Anger det år som löneuppgiften gäller för 
belopp Anger beloppet för den angivna löneuppgiften 
datum Anger det datum som beloppet är daterat till 
loneperiod Anger huruvida lönebeloppet avser en årslön eller 

månadslön. 
lonetyp Anger vilken typ av lön som anges 
pensionsalder Anger den pensionsålder som löneuppgiften gäller för (anges i 

månader) 
valuta Anger den valuta som beloppet är angivet i 

 

/mislife/forsakring/formansgrundandeUppgifter/loneuppgifter/loneuppgift/lonedel/ 

Beskriver en delmängd av en löneuppgift 
 

Egenskap Beskrivning 
 

arOverenskommenKapklPfa Anger att lönen ännu inte är fastställd utan endast 
preliminärt överenskommen (används endast inom PFA 
och KAP-KL) 

belopp Anger beloppet för den angivna lönedelen 
datum Anger det datum som beloppet är daterat till 
loneperiod Anger huruvida lönebeloppet avser en årslön eller 

månadslön. 
typAvLonedel Anger vilken del av en löneuppgift som beskrivs 
valuta Anger den valuta som beloppet är angivet i 

 

/mislife/forsakring/fullmaktsinformation/fullmakt/ 

Beskriver den fullmakt som legat till grund för informationsuttaget 
 

Egenskap Beskrivning 
 

forsakringsmaklarbolagskod Försäkringsmäklarbolags kod, vilken har gällande 
fullmakt. Denna uppgift kan endast lämnas till mottagare 
som har behörig informations- eller skötselfullmakt. 

forsakringsmaklarkod Försäkringsmäklares kod, vilken har gällande fullmakt. 
Denna uppgift kan endast lämnas till mottagare som har 
behörig informations- eller skötselfullmakt. 

fullmaktsniva Anger om fullmakten avser individ eller företag 
typAvFullmakt Anger om det är en informationsfullmakt eller en 

skötselfullmakt 

 

/mislife/forsakring/grupperingar/ 

Används för att beskriva samband mellan entiteter i strukturen i de fall då det behövs 
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/mislife/forsakring/grupperingar/beloppgrupp/ 

Beskriver en gruppering av två eller flera av försäkringens försäkringsbelopp eller förmånsbelopp som har samband 
sinsemellan 

 

Egenskap Beskrivning 
 

id Identifierar en beloppsgrupp unikt inom denna försäkring, 
används för att kunna referera till detta område från en 
annan del av strukturen 

typAvBeloppFormansgrupp Beskriver varför dessa belopp är grupperade 

 

/mislife/forsakring/grupperingar/beloppgrupp/ingaendeBelopp/ 

Anger de ingående beloppen i en beloppgrupp. Notera att ett ingående belopp här refererar till antingen ett försäkringsbelopp 
eller en fömån. Egenskaperna beloppId och formanId är därmed unikt uteslutande för ett angivet ingandeBelopp. 

 

Egenskap Beskrivning 
 

beloppid Anger ett beloppid som ingår i grupperingen 
formansid Anger ett förmånsid som ingår i grupperingen 
ordningInomGrupp Anger ordningsplaceringen detta belopp har i gruppen 

 

/mislife/forsakring/grupperingar/momentgrupp/ 

Beskriver en gruppering av två eller flera av försäkringens moment 
 

Egenskap Beskrivning 
 

id Identifierar en momentgrupp unikt inom denna 
försäkring, används för att kunna referera till detta 
område från en annan del av strukturen 

typAvMomentgrupp Beskriver varför dessa moment är grupperade 

 

/mislife/forsakring/grupperingar/momentgrupp/ingaendeMoment/ 

Anger de ingående momenten i en momentgrupp 
 

Egenskap Beskrivning 
 

momentid Anger ett momentid som ingår i grupperingen 

ordningInomGrupp Anger ordningsplaceringen detta moment har i gruppen 

 

/mislife/forsakring/moment/ 

En del av en försäkring som ger ekonomisk kompensation då en viss händelse inträffar 
 

Egenskap Beskrivning 
 

arDirektpension Anger att momentet har klassats som direktpension av 
försäkringsgivaren 

arIps Anger att försäkringsmomentet använts för att beskriva 
ett innehav i en IPS eller annat kontobaserat 
pensionssparande 

arKapitalpension Anger om momentet klassas som kapitalpension 
arOmdisponerad Anger att momentet har omdisponerats 
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Egenskap Beskrivning 

arSjalvpremiebefriande Anger om momentet upphör att dra premier efter ett 
inträffat försäkringsfall med efterföljande 
utbetalningsperiod 

beskrivning Beskrivning i klartext av detta försäkringsmoment 
betaldTill Anger det datum till vilket momentet är betalt, anges 

endast om momentet avviker från försäkringens betald till 
datering Anger det datum som momentet började gälla, kan också 

vara ett framtida datum och anger då det datum då 
momentet kommer att börja gälla (notera att detta kan 
vara avhängigt t.ex. godkänd hälsoprövning eller 
inkommen premie), anges endast om dateringstidpunkt 
skiljer sig från det som är angivet på försäkringen 

detaljeradMomenttypkod En kod som mer specificerat beskriver momentets 
ursprung. Används i de fall då de mer generiska 
momenttypkoderna tillsammans med kunskap om vilket 
avtalsområde och avdelning momentet tillhör inte är 
tillräckligt för att särskilja momentet. Se separat 
dokumentation kring PKMP-mappning för mer 
information kring egenskapens användning. 

endastSamordningsmoment Anger att försäkringsmomentet existerar endast för att 
ange ett samordningsbelopp, det ligger inget faktiskt 
försäkringsbelopp på momentet. 

flyttprocessInitierad Anger att en flyttprocess är initierad men inte avslutad, 
dvs försäkringsskyddet kvarstår tills vidare 

forsakringsnummer Anger ett försäkringsnummer för momentet, anges endast 
då försäkringen är nästlad 

harBeslutadOmdisponering Anger att försäkringen har en beslutad omdisponering 
som inte ännu påverkat angivna belopp och 
utbetalningstider 

id Identifierar ett försäkringsmoment unikt inom denna 
försäkring, används för att kunna referera till detta 
område från en annan del av strukturen. Vid 
tvåvägskommunikation där mottagande part behöver 
kunna referera till ett specifikt moment i svar till 
avsändande part så kommer denna identifikation att 
behöva vara persistent över tid. 

kommandeStatus Anger eventuell redan fastställd/beslutad kommande 
status på momentet 

kommandeStatusGallerFran Anger det datum från vilket den angivna kommande 
statusen kommer att börja gälla 

momenttypkod En standarddefinierad kod som beskriver momentets 
ursprung. Se separat dokumentation kring 
PKMP-mappning för mer information kring egenskapens 
användning. 

namn Anger namnet på detta försäkringsmoment 
premiebestamdEllerFormansbestamd Anger om ett försäkringsmoment är premiebestämt eller 

förmånsbestämt 
referensTillVillkor Referens till villkorstext som gäller för momentet 
skattekategori Anger den skattekategori som försäkringen tillhör 
slutdatum Datum då försäkringsskyddet som momentet 

representerar upphör att gälla 
status Anger nuvarande status på momentet 
statusGallerFran Anger det datum från vilket den nuvarande statusen 

gäller 
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Egenskap Beskrivning 

tabellform Den försäkringsbolagsunika tabellformen. Exempel på 
sådana kan vara ”ELVA65H20In” eller ”RTÅS65” 

teckningsdatum Anger det datum då momentet tecknades, anges endast 
om teckningsdatum skiljer sig från det som är angivet på 
försäkringen 

teckningstyp Anger om momentet tecknats privat eller genom 
arbetsgivare 

typAvForsakringshandelse Anger vilken typ av händelse som momentet ger 
försäkringsskydd för 

undantagenPantsattning Anger att detta moment inte omfattas av den 
pantsättning som angivits på försäkringen, 
anges endast om försäkringen angetts som 
pantsatt 

villkor Kod som anger vilket villkor som gäller för 
försäkringsmomentet 

 

/mislife/forsakring/moment/aterbetalningsskydd/ 

Ett dödsfalllsmoment som vid den försäkrades död betalar ut hela eller delar av det anknytna livsfallsmomentets 
försäkringskapital 

 

Egenskap Beskrivning 
 

aterbetalningsskyddForMomentid Anger vilket moment som detta dödsfallsmoment 
fungerar som återbetalningsskydd för 

beskrivenSomEgetForsakringsbelopp Anger ifall detta återbetalningsskydd använder 
strukturen försäkringsbelopp för att beskriva vilket skydd 
den tillhandahåller 

delAvForsakringskapitalIProcent Anger hur stor del av försäkringskapitalet på 
livsfallsmomentet som inkluderas i återbetalningsskyddet 

 

/mislife/forsakring/moment/avgifter/administrationsavgift/ 

Anger en nu gällande administrationsavgift på momentet. Avgiften anges antingen som ett nominellt värde eller som en 
procentuell avgift. Om ett moment har både en procentuell och en fast avgift så skall två avgifts-element skapas. 

 

Egenskap Beskrivning 
 

administrationsavgift Anger den aktuella administrationsavgiften för detta 
moment. Nominellt i angiven valuta och periodicitet. 

administrationsavgiftIProcent Anger den nu gällande premieavgiften i procent av 
momentets kapital. Om ett specifikt kapital refereras 
med avgiftForKapitalId så är avgiften procentuell på det 
specifika kapitalet, annars antas den proicentuella 
avgiften avses momentets totala kapital. 

avgiftForKapitalid Anger vilket kapital som den %:uella avgiften avser 
debiteringsmetod Anger hur administrationsavgiften dras 
periodicitetForAvgift Anger periodiciteten för administrationsavgiften 

 

/mislife/forsakring/moment/detaljeradErsattningsinformation/ 

Ger möjlighet att ange ersättningsnivåer på mer detaljerad nivå 
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/mislife/forsakring/moment/detaljeradErsattningsinformation/detaljrad/ 

Beskriver detaljer gällande ersättningsnivåer 

 
 

 

Egenskap Beskrivning 

belopp Specificerat belopp för den aktuella detaljraden 
beskrivning Beskriver i klartext den inkluderade ersättningen 
datum Anger det datum då detaljraden var gällande 
kod Anger en bolagsspecifik kod för att identifiera ett 

detaljerat riskmomentsbelopp som ingår i 
försäkringsmomentet 

valuta Den valuta som beloppet i detaljraden är angivet i 

 

/mislife/forsakring/moment/detaljeradErsattningsinformation/inkluderadDiagnos/ 

Beskriver de diagnoser som omfattas 
 

Egenskap Beskrivning 
 

beskrivning Beskriver i klartext den diagnos som inkluderas i 
försäkringsmomentet 

diagnoskod Anger den diagnoskod som inkluderas i 
försäkringsmomentet 

 

/mislife/forsakring/moment/detaljeradErsattningsinformation/sjalvrisk/ 

Ger möjlighet att ange en självrisk för en specifik (eller flera) detaljrad(er) 
 

Egenskap Beskrivning 
 

belopp Anger den eventuella självrisk som gäller för de 
detaljrader som ingå i samma gruppering 

 

/mislife/forsakring/moment/detaljeradErsattningsinformation/sjukvardskarens/ 

Beskriver vilka karensregler som gäller för sjukvård 
 

Egenskap Beskrivning 
 

enhetForKarenstid Anger vald enhet för den angivna karenstiden (dagar, 
månader) 

karenstid Anger hur lång tid som behöver ha gått för att tidigare 
förekommande sjukdom/skada/besvär skall omfattas av 
försäkringsskyddet 

utanKarens Anger att försäkringsskyddet är tecknat med villkor att 
karenstidsbegränsningar avseende tidigare förekommande 
sjukdom/skada/besvär inte ska tillämpas 

 

/mislife/forsakring/moment/detaljeradFormansinformation/ 

Beskriver detaljerad information om hur en förmån beräknats eller vilka beståndsdelar som en förmån består av. 

/mislife/forsakring/moment/detaljeradFormansinformation/tjanstetider/faktor/ 

Anger den tjänstetidsfaktor som legat till grund för den uträknade förmånskomponenten 
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Egenskap Beskrivning 

beraknadTjanstetidsfaktor Anger en beräknad tjänstetidsfaktor 

maximalTjanstetid Anger den maximala tjänstetiden (angivet i antal 
månader) som sätts i relation till den beräknade 
tjänstetiden för att räkna ut tjänstetidsfaktorn. 

 

 

/mislife/forsakring/moment/detaljeradFormansinformation/tjanstetider/faktor/grans/ 

Anger en gräns som påverkat uträkningen av den aktuella tjänstetidsfaktorn 
 

Egenskap Beskrivning 
 

aldersgrans Anger den ålder från vilken tjänstetidsgräns utgår (anges i 
månader) 

basbeloppsgrans Anger den lönenivå från vilken tjänstetidsgräns utgår 
basbeloppstyp Anger vilken typ av basbelopp som använts för att ange 

en gräns 
datumgrans Anger det datum från vilket tjänstetidsgräns utgår 
typAvTjanstetidsgrans Anger vilken typ av tjänstetidsgräns som åligger den 

uträknade tjänstetidsfaktorn 

 

/mislife/forsakring/moment/detaljeradFormansinformation/tjanstetider/tjanstetid/ 

Anger en för den försäkrade personen beräknad tjänstetid 
 

Egenskap Beskrivning 
 

arAktiv Anger huruvida tjänstetid tillgodoräknas för tillfället 
beraknadTjanstetid Anger den beräknade tjänstetiden angiven i antal 

månader 
datum Anger tidpunkten för tjänstetidsuträkning 
enhetForTjanstetid Anger den enhet som tjänstetiden har angivits i 
intjanadTjanstetid Anger den intjänade tjänstetiden i månader 
tjanstetidIntjanadTill Anger den tidpunkt till vilken den angivna tjänstetiden 

anses vara intjänad till 

 

/mislife/forsakring/moment/detaljeradFormansinformation/tjanstetider/tjanstetid/grans/ 

Anger en gräns som påverkat uträkningen av den aktuella tjänstetiden 
 

Egenskap Beskrivning 
 

aldersgrans Anger den ålder från vilken tjänstetidsgränsen utgår (anges i 
månader) 

basbeloppsgrans Anger den lönenivå från vilken tjänstetidsgränsen utgår 
basbeloppstyp Anger vilken typ av basbelopp som gränsen angetts med 
datumgrans Anger det datum från vilket tjänstetidsgränsen utgår 
typAvTjanstetidsgrans Anger vilken typ av tjänstetidsgräns som åligger den 

uträknade tjänstetiden 

 

/mislife/forsakring/moment/finansiering/ 

Beskriver vilken premiedel som finansierar detta moment 
 

Egenskap Beskrivning 
 

tacksAvPremiedelkod Anger vilken premiedel som momentet täcks av 
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/mislife/forsakring/moment/forman/ 

Beskriver den förmån som den försäkrade förväntas erhålla. Kan anges med eller utan fortsatt premieinbetalning. 
 

Egenskap Beskrivning 
 

harTolftedelsomraknats Anger huruvida uppräkningen av beloppet har gjorts för 
månaderna från starten på året då den försäkrade fyller 
65 fram till månaden då den försäkrade fyller 65 år. 

id Identifierar en förmån unikt inom denna försäkring, 
används för att kunna referera till detta område från en 
annan del av strukturen 

namn Ett beskrivande namn på förmånen 
utbetalningstermin Anger förmånens utbetalningstermin i månader 
utbetalningstillfalleRelativtTermin Anger när utbetalningstillfället sker relativt 

utbetalningsterminen 
utbetalningstyp Anger vilken typ av utbetalning som förmånen avser 

 

/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningsperiod/ 

Anger under hur lång tid som förmånen kommer att betalas ut 
 

Egenskap Beskrivning 
 

arFast Anger om utbetalningstiden är fast och därmed inte får 
förändras 

enhetForUtbetalningstid Anger i vilken enhet som utbetalningstiden är angiven 
periodstartRelativtZ Beskriver hur långt efter Z-tidpunkten som den aktuella 

utbetalningsperioden startar (angivet i Enhet för 
utbetalningstid), används endast om en förmån beskriver 
flera utbetalningsperioder som följer varandra i tid 

utbetalningstid Anger hur lång utbetalningstiden är i angiven enhet 
utbetalningstidstyp Anger hur den aktuella utbetalningstiden är angiven 

 

/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningsperiod/belopp/ 

Anger förmånens storlek som belopp per angiven utbetalningstermin 
 

Egenskap Beskrivning 
 

arGrundbelopp Beloppet är ett grundbelopp som kan ändras vid 
handläggning beroende av förmånstagares livsituation 

belopp Anger förmånens storlek som belopp per angiven 
utbetalningstermin 

beloppEjBerakningsbart Anger att inget belopp kan anges då information saknas 
för att beräkna beloppet, detta kan t.ex. bero på att 
beloppet beror av parametrar som inte tas in förrän vid 
en eventuell skadereglering. Om beloppet ej är 
beräkningsbart förväntas inga belopp anges. 

datum Anger det datum som beloppet beräknades 
formanstyp Anger vilken typ av förmån som anges 
garanteradDelAvBelopp Anger den delen av förmånen som är garanterad, som 

belopp per angiven utbetalningstermin 
indexeringsar Anger det år som beloppet redan har indexerats till 
indexeringstyp Anger den indexeringsprincip som det förvaltande bolaget 

tillämpar för att räkna upp förmånens värde 
valuta Anger den valuta som beloppet är angiven i 
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/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningstidpunkt/ 

Anger förmånens förväntade utbetalningsstart 
 

Egenskap Beskrivning 
 

arFast Anger ifall utbetalningsåldern är fast och därmed inte 
möjlig att förändra 

utbetalningsalder Anger den utbetalningsålder som beloppet är beräknat 
för (anges i månader) 

zTidpunkt Den förväntade utbetalningstidpunkten 

 

/mislife/forsakring/moment/formansunderlag/inkluderadAterbaring/beraknadAterbaring/ 

Anger den återbäring som använts vid uträknande av den angivna förmånen. 
 

Egenskap Beskrivning 
 

aterbaringstyp Anger vilken typ av återbäring som använts för 
framräkning av den beskrivna förmånen 

beraknadAterbaringIProcent Anger den procentuella återbäringen som använts 

 

/mislife/forsakring/moment/formansunderlag/overgangsbestammelser/ 

Beskriver avtalsområdesspecifika övergångsbestämmelser som den försäkrade berörs av från kollektivavtal som var gällande 
innan anslutningen till detta kollektivavtal 

/mislife/forsakring/moment/formansunderlag/overgangsbestammelser/bestammelseKapkl/ 
 

Egenskap Beskrivning 
 

iprOver75Ibb Anger intjänad IPR per 1997-12-31 (eller det 
månadsskifte då övergången till PFA-98 gjordes, vilket 
även kan vara 1999-12-31) som intjänats av lönedelar över 
7,5 inkomstbasbelopp 

 

/mislife/forsakring/moment/formansunderlag/overgangsbestammelser/bestammelsePa16/ 
 

Egenskap Beskrivning 
 

pensionsalder Anger en eventuell pensionsålder som gäller enligt den 
aktuella övergångsbestämmelsen (anges i månader) 

typ Anger en standarddefinierad kod som unikt identifierar 
övergångsbestämmelsen 

 

/mislife/forsakring/moment/formansunderlag/overgangsbestammelser/bestammelsePakfs/ 
 

Egenskap Beskrivning 
 

varAnsluten20081231 Anger om personen var ansluten till PA-KFS 2008-12-31 

 

/mislife/forsakring/moment/formansunderlag/samordningsuppgifter/uppgift/ 

Anger en förmån som är intjänad hos en annan försäkringsgivare eller inom ett annat kollektivavtal 
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Egenskap Beskrivning 

enhetForUtbetalningstid Anger i vilken enhet som utbetalningstiden är angiven 
id Unik identifierare på ett samordningsbelopp inom en 

försäkring, används för att identifiera när samma 
samordningsbelopp anges flera gånger därför att det har 
påverkat flera moment 

tolftedelsomraknas Anger huruvida uppräkningen av beloppet under 
65-årsåret endast skall göras för månaderna fram till 
månaden då den försäkrade fyller 65 år 

typAvSamordningsuppgift Anger vilken typ av samordningsuppgift som avses 
utbetalningstid Anger utbetalningstiden för samordningsförmånen i 

angiven enhet 
utbetalningstidstyp Anger hur den aktuella utbetalningstiden är angiven 
uttagsalder Anger uttagsåldern för samordningsförmånen (anges i månader) 

 

/mislife/forsakring/moment/formansunderlag/samordningsuppgifter/uppgift/forvaltare/ 

Anger den organisation som förvaltar den samordnade förmånen 
 

Egenskap Beskrivning 
 

organisationsnamn Anger namnet på den organisation som är förvaltare av 
förmånen 

organisationsnummer Anger organisationsnumret på den organisation som är 
förvaltare av förmånen 

 

/mislife/forsakring/moment/formansunderlag/samordningsuppgifter/uppgift/samordnatBelopp 

Anger det belopp som gäller för den samordnade förmånen 
 

Egenskap Beskrivning 
 

belopp Anger det belopp som förvaltas av en annan förvaltare 
datum Anger det datum som beloppet är daterat till 
exklFormanUnder75Ibb Anger huruvida det samordnade beloppet inte har tjänats 

in från löner under 7,5 inkomstbasbelopp 
indexeringsar Anger det år som beloppet har redan har indexerats till 
indexeringstyp Anger den indexeringsprincip som det förvaltande bolaget 

tillämpar för att räkna upp förmånens värde 
termin Anger samordningsbeloppets termin i månader 
valuta Anger den valuta som beloppet är angivet i 

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/ 

Anger det maximala ersättningsbeloppet av en viss typ. Det belopp som styr ersättningsnivån vid ett inträffat försäkringsfall 
 

Egenskap Beskrivning 
 

id Identifierar ett försäkringsbelopp unikt inom denna 
försäkring, används för att kunna referera till detta 
område från en annan del av strukturen 

typAvForsakringsbelopp Anger vilken typ av försäkringsbelopp som avses, används 
för att detaljera beloppet i de fall att typen av 
försäkringshändelse som försäkringen skyddar emot (t.ex. 
Dödsfall) inte anses tillräckligt specifikt 

utbetalningstermin Anger förmånens utbetalningstermin i månader 
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Egenskap Beskrivning 

utbetalningstillfalleRelativtTermin Anger när utbetalningstillfället sker relativt 
utbetalningsterminen 

utbetalningstyp Anger vilken typ av utbetalning som försäkringsbelopet 
avser 

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/alderOchTidpunktsvillkor/ 

Beskriver ifall beloppet endast gäller före eller efter en viss ålder eller ett visst datum. En viss begränsning skall anges 
antingen med datum eller ålder (egenskaperna ålder och datum är unikt uteslutande). Om flera begränsningar anges (t.ex. 
ett ålder- och ett tidpunktsvillkor) så antas de vara kompletterande dvs alla begränsningar appliceras på försäkringsskyddet. 

 

Egenskap Beskrivning 
 

alder Anger den ålder som åldersvillkoret använder sig av (anges i 
månader) 

datum Anger det datumet som åldersvillkoret använder sig av 
typAvAldersvillkor Anger om beloppet gäller till det angivna 

datumet/åldern, eller om beloppet gäller från och 
med det angivna datumet/åldern. 

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/sjalvrisk/ 

Beskriver självrisk 
 

Egenskap Beskrivning 
 

belopp Anger den eventuell självrisk som den försäkrade måste 
stå för vid ett försäkringsfall 

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/ 

Anger under hur lång tid som försäkringsbeloppet kommer att betalas ut 
 

Egenskap Beskrivning 
 

berorAvFormanstagare  Anger att den angivna utbetalningstiden (och beloppet) 
kan variera beroende av egenskaper hos förmånstagaren 
(vanligtvis ålder) 

enhetForKarenstid Anger i vilken enhet som karenstiden är angiven 
enhetForUtbetalningstid Anger i vilken enhet som utbetalningstiden är angiven 
karenstid Anger hur lång karenstid som föreligger innan start av 

utbetalning, i antal dagar alternativt ‘R’ för rörlig karens 
utbetalningstid Anger hur lång utbetalningstiden är i angiven enhet 
utbetalningstidstyp Anger hur utbetalningstiden är angiven 

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/belopp/ 

Anger försäkringsskyddets storlek som ett belopp per angiven utbetalningstermin. Beloppet kan anges antingen nominellt eller 
som ett basbelopp av angiven typ (de egenskaper som anger beloppet nominellt är unikt uteslutande med beloppAn- 
givetIBasbelopp) 
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Egenskap Beskrivning 
 

arGrundbelopp Det angivna beloppet är ett grundbelopp som styr 
ersättningsnivån för utbetalningen. Den faktiska 
ersättningen till respektive förmånstagare är en viss 
andel av grundbeloppet och beror på hur många 
berättigade förmånstagare som finns samt vilka typer 
av förmånstagare det handlar om (se t.ex. ITP2 
familjepension). Notera att det totalt utbetalda 
beloppet kan bli större än grundbeloppet (givet mer 
än en förmånstagare). 

belopp Anger försäkringsbeloppet som ett nominellt värde per 
angiven utbetalningstermin 

beloppAngivetIBasbelopp Anger försäkringsbeloppet i antal basbelopp per angiven 
utbetalningstermin 

beloppEjBerakningsbart Anger att inget belopp kan anges då information saknas 
för att beräkna beloppet, detta kan t.ex. bero på att 
beloppet beror av parametrar som inte tas in förrän vid 
en eventuell skadereglering. Om beloppet ej är 
beräkningsbart förväntas inga belopp anges. 

datum Anger det datum som beloppet är daterat till 
garanteradDelAvBelopp Anger den delen av försäkringsbeloppet som är 

garanterat, som belopp per angiven utbetalningstermin. 
indexeringsar Anger det år som beloppet har redan har indexerats till 
indexeringstyp Anger den indexeringsprincip som det förvaltande bolaget 

tillämpar för att räkna upp beloppets värde 
medAvbrutenPremieinbetalning Anger att det angivna beloppet gäller givet att inga fler 

premier inkommer på momentet, används endast på 
riskmoment som behåller ett skydd vid avbruten 
premieinbetalning 

nedtrappningshantering Beskriver huruvida försäkringen är föremål för 
nedtrappningsregler och ifall de reglerna i så fall 
avspeglas i det angivna beloppet 

typAvBasbelopp Anger vilken typ av basbelopp som beloppet är angivet i 
valuta Anger den valuta som beloppet är angiven i 

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsfall/pagaendeForsakringsfall/ 

Beskriver ett pågående försäkringsfall för momentet 
 

Egenskap Beskrivning 
 

gradAvForsakringsfall Anger graden av försäkringsfall (skadegrad vid 
olycksfall/sjukfall) 

startdatum Anger det datum då försäkringsfallet startade 

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsfall/pagaendePremiebefrielse/ 

Anger om momentet är under en pågående premiebefrielse 
 

Egenskap Beskrivning 
 

gradAvPremiebefrielse Anger till vilken grad försäkringen är premiebefriad 
startdatum Anger det datum då premiebefrielsen startade 
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/mislife/forsakring/moment/forsakringsrelateradeTjanster/tjanst/ 

Tjänst som tillhandahålls för att skapa mervärde till en försäkring. Kan vara beroende av inträffat försäkringsfall eller ingå 
i försäkringen oberoende av inträffat försäkringsfall 

 

Egenskap Beskrivning 
 

beroendeAvIntraffatForsakringsfall Anger ifall den försäkringsrelaterade tjänsten kräver att 
ett försäkringsfall inträffat för att kunna utnyttjas av den 
försäkrade 

beskrivning Beskrivning i klartext av de försäkringsrelaterade tjänsten 
bolagsspecifikKod Anger en för det avsändande bolaget specifik kod som 

identifierar en försäkringsrelaterad tjänst 

 

/mislife/forsakring/moment/inflyttatKapital/kapital/ 

Kapital som flyttats in till ett moment från en annan försäkring 
 

Egenskap Beskrivning 
 

belopp Anger det inflyttade beloppet 
datum Anger det datum då inflytten skedde 
typAvInflytt Anger om inflytten skett från en försäkring inom eller 

utom det aktuella bolaget 
valuta Anger valutan som det inflyttade beloppet är angivet i 

 

/mislife/forsakring/moment/kapital/ 

Anger momentets aktuella värde utifrån verkligt resultat 
 

Egenskap Beskrivning 
 

forvaltningstyp Anger hur momentets kapital förvaltas 
forvaltningstypUnderUtbetalning  Anger hur momentets kapital förvaltas under utbetalning 

(anges endast om det avviker från momentets aktuella 
förvaltningstyp) 

id Identifierar ett kapital unikt inom denna försäkring, 
används för att kunna referera till detta område från en 
annan del av strukturen 

 

/mislife/forsakring/moment/kapital/flyttbarhet/ 

Beskriver de förutsättningar för flytt som gäller för kapitalet 

/mislife/forsakring/moment/kapital/flyttbarhet/flyttavgift/ 

Anger eventuell flyttavgift för den flyttbara delen av kapitalet. Flyttavgiften anges antingen som ett nominellt värde eller 
som en procentuell avgift. Om ett kapital har både en procentuell och en fast avgift så skall två flyttavgift element skapas. 

 

Egenskap Beskrivning 
 

datum Anger det datum då beloppet är daterat 
flyttavgift Anger en nominell avgift som tas ut vid eventuell flytt av 

den flyttbara delen av kapitalet 
flyttavgiftProcentAvKapital Anger en procentuell avgift som tas ut som avgift vid 

eventuell flytt av det flyttbara delen av kapitalet 
valuta Anger den valuta som beloppet är angivet i 

 

/mislife/forsakring/moment/kapital/flyttbarhet/flyttbartBelopp/ 
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Anger den del av kapitalet som är flyttbart 
 

Egenskap Beskrivning 
 

datum Anger det datum som beloppet är daterat till 
flyttbartBelopp Anger hur stort belopp av det angivna kapitalet som är 

flyttbart 
helaKapitaletArFlyttbart Anger att hela det angivna kapitalet är flyttbart 
valuta Anger den valuta som beloppet är angivet i 

 

/mislife/forsakring/moment/kapital/flyttbarhet/restriktionAvFlytt/ 

Anger eventuella restriktioner som gäller för flytt av kapitalet 
 

Egenskap Beskrivning 
 

standigTrad Anger att kapitalet endast får flyttas till en försäkring 
med traditionell förvaltning 

 

/mislife/forsakring/moment/kapital/individuellForvaltning/depa/ 

Anger den eventuella depå som innehavet är placerat i 
 

Egenskap Beskrivning 
 

depaavgift  Anger den administrativa avgift som tas ut av depån, 
anges som nominellt belopp 

depaavgiftIProcent   Anger den avgift som tas ut av depån, anges som en 
procent av kapitalet i depån 

framtidaPremieandelIProcent Anger hur stor del av den framtida premien som 
kommer att placeras i depån 

institut Anger namnet på det institut som hanterar depån 
nr Anger numret på den depån som kapitalet förvaltas 

igenom 
periodicitetForAvgift Anger periodiciteten för depåavgiften 

 

/mislife/forsakring/moment/kapital/individuellForvaltning/innehav/ 

Beskriver ett specifikt innehav av en viss innehavstyp 
 

Egenskap Beskrivning 
 

anskaffningsvarde Anger det faktiska anskaffningsvärdet dvs den summa 
som har betalats för det aktuella innehavet. 

antal Anger antalet enheter som innehas 
datum Anger det datum som beloppet är daterat till 
forvaltningsavgiftIProcent Anger den förvaltningsavgift som gäller för innehavet 
framtidaPremieandelIProcent Anger hur stor del av en framtida premie som skall 

investeras i det aktuella innehavet 
id Identifierar ett innehav unikt inom denna försäkring, 

används för att kunna referera till detta område från en 
annan del av strukturen 

ingarIPortfoljid  Refererar till den portfölj som detta innehav ingår i  
innehavstyp Beskriver vilken typ av innehav som avses 
isin Anger isin-kod för innehavet 
liggerPaDepanr Beskriver vilken depå aktuellt innehav finns på 
namn Anger ett namn i klartext för innehavet 
valuta Anger den valuta som beloppet är angivet i 
varde Anger det totala kapitalvärdet på det aktuella innehavet 
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/mislife/forsakring/moment/kapital/individuellForvaltning/innehav/bolagsspecifikProdukt/ 

Beskriver ett innehav i en för bolaget unik produkt 
 

Egenskap Beskrivning 
 

bolagsspecifikBeskrivning Beskriver i klartext den bolagsspecifika produkten 

bolagsspecifikKod Anger en kod som bolagsspecifikt identifierar en produkt 

/mislife/forsakring/moment/kapital/individuellForvaltning/portfolj/ 
Beskriver en portfölj som hanterar hela eller delar av innehavet. Innehav som ligger inom en portfölj refererar till 

portföljen med hjälp av egenskapen IngarIPortfoljId. För att visa en portfölj utan att beskriva underliggande innehav i 

detalj så används ett innehav med innehavstyp Portföljandel. 
 

 

Egenskap Beskrivning 

beskrivning Ger en textuell beskrivning av portföljen 
framtidaPremieandelIProcent Anger hur stor del av en framtida premie som kommer att 
 placeras i portföljen  
id  Identifierar en unik portfölj inom denna försäkring. 

Används för att referera från innehav och därmed 
beskriva vilka innehav som ligger i portföljen 

namn Anger namnet på portföljen 

periodicitetForAvgift Anger periodiciteten för avgiften 

portfoljavgift Anger den administrativa avgift som tas ut av portföljen 

portfoljavgiftIProcent  Anger den avgift som tas ut av portföljen, anges som en 
procent av kapitalet i portföljen 

 

/mislife/forsakring/moment/kapital/individuellForvaltning/totaltInnehav/ 

Anger det totala värdet för det sammantagna innehavet i kapitalet 

 
 

 

Egenskap Beskrivning 

datum Anger det datum som beloppet är daterat till 
totaltAktuelltInnehav Anger värde på det totala aktuella innehavet 
valuta Anger den valuta som beloppet är angivet i 

 

/mislife/forsakring/moment/kapital/inkluderadeGarantier/ 

Beskriver de garantier som kapitalet omfattas av 

/mislife/forsakring/moment/kapital/inkluderadeGarantier/garanteradAvkastning/ 

Anger en av föräkringsgivaren garanterad framtida avkastning som gäller för kapitalet 
 

Egenskap Beskrivning 
 

datum Anger datumet då ovan information är daterad 
garanteradProcentuellAvkastning Anger hur stor en eventuellt garanterad avkastning för 

närvarande är på kapitalet 
premiegaranti Anger ifall momentet innehar en premiegaranti, dvs 

garanterar att den försäkrade får åtminstone sina insatta 
premier tillbaka 

 



1.2.2  
2022-04-29 

27 

 

 

/mislife/forsakring/moment/kapital/traditionellForvaltning/retrospektivreserv/ 

Anger värdet på retrospektivreserven för detta försäkringskapital 
 

Egenskap Beskrivning 
 

datum Anger det datum då beloppet är daterat 
retrospektivreserv Anger det nuvarande retrospektivreservsvärdet för 

försäkringskapitalet 
valuta Anger den valuta som beloppet är angivet i 

 

/mislife/forsakring/moment/kapital/traditionellForvaltning/teknisktAterkopsvarde/ 

Anger det tekniska återköpsvärdet för detta försäkringskapital 
 

Egenskap Beskrivning 
 

datum Anger det datum som beloppet är daterat till 
teknisktAterkopsvarde Anger det tekniska återköpsvärdet för försäkringskapitalet 
valuta Anger den valuta som beloppet är angivet i 

 

/mislife/forsakring/moment/klausul/ 

Beskriver en eventuell klausul som momentet omfattas av 
 

Egenskap Beskrivning 
 

klausulFinns Anger att en klausul finns som omfattar momentet 

 

/mislife/forsakring/moment/parter/delAvForsakradGrupp/ 

Anger hur stor del av den försäkrade gruppen som täcks av det aktuella momentet 

 
 

 

Egenskap Beskrivning 

antalIGruppSomTacksAvMoment Anger hur många personer, av den grupp som täcks av 
försäkringen, som täcks av detta specifika moment 

 

 

/mislife/forsakring/moment/parter/formanstagarforordnande/ 

Beskriver vem eller vilka personer som ska ha rätt till utfallande försäkringsbelopp 
 

Egenskap Beskrivning 
 

formanstagarkod En standarddefinierad kod som beskriver vem som är den 
primära förmånstagaren på momentet är 

forordnandeKod En bolagsspecifik kod som beskriver 
förmånstagarförordnandet 

forordnandeText En text som beskriver förmånstagarförordnandet 
sarskiltForordnande Anger att det finns ett särskilt förmånstagarförordnande 

 

/mislife/forsakring/moment/parter/forsakradPaMoment/ 

Beskriver vilken/vilka som moment försäkrar 
 

Egenskap Beskrivning 
 

momentTackerHuvudforsakrad Anger om momentet täcker den huvudförsäkrade som 
angivits på försäkringsnivå. 
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/mislife/forsakring/moment/parter/forsakradPaMoment/annanForsakrad/ 

Om momentet täcker fler försäkrade än vad som angetts på försäkringsnivå så listas de här 
 

Egenskap Beskrivning 
 

efternamn Efternamn på personen som är försäkrad på detta 
moment 

fodelsedatum Det datum då personen som är försäkrad på detta 
moment föddes 

fornamn Förnamn på personen som är försäkrad på detta moment 
ickeIdentifierad Anger om person är identifierad. 
personnamn Fulla namnet (förnamn och efternamn) till personen som 

är försäkrad på detta moment 
personnummer Personnumret till personen som är försäkrad på detta 

moment 
svensktIdentifikationsnummerSaknas Anger att personen inte har ett svenskt 

personnummer eller samordningsnummer. 
Egenskap personnummer anges då med 0:or enligt 
pnr format (0000000000-0000) 

alternativtIdentifikationsnummer Alternativt identifikationsnummer, kan anges om 
personen saknar ett svenskt identifikationsnummer. 

typAvAnnanForsakrad Anger förhållandet mellan den primära försäkrade och 
den försäkrade som anges som “Annan försäkrad” på 
detta moment. 

 

/mislife/forsakring/moment/parter/specifikAgare/ 

Den person eller organisation som avtalat om detta specifika moment med försäkringsgivaren, anges endast om det avviker 
från försäkringstagaren på försäkringsnivån 

 

Egenskap Beskrivning 
 

efternamn Efternamnet på ägaren till momentet (anges endast då 
momentet har en annan ägare än försäkringen) 

fodelsedatum Det datum då ägaren till detta moment föddes 
fornamn Förnamnet på ägaren till momentet (anges endast då 

momentet har en annan ägare än försäkringen) 
organisationsnamn Namnet (Organisation) på ägaren till momentet (anges 

endast då momentet har en annan ägare än försäkringen) 
organisationsnummer Organisationsnummret på ägaren till momentet (anges 

endast då momentet har en annan ägare än försäkringen) 
svensktOrganisationsnummerSaknas Anger att organisationen inte har ett svenskt 

organisationsnummer. Egenskapen 
organisationsnummer anges då med 0:or enligt orgnr 
format (0000000000-0000) 

alternativtOrganisationsnummer Alternativt organisationsnummer för organisationer som 
saknar ett svenskt organisationsnummer 

personnamn Det fullständiga namnet (förnamn och efternamn) på 
ägaren till momentet (anges endast då momentet har en 
annan ägare än försäkringen) 

personnummer Personnumret till den person som är ägare av 
momentet (anges endast då momentet har en annan 
ägare än försäkringen) 

svensktIdentifikationsnummerSaknas Anger att personen inte har ett svenskt 
personnummer eller samordningsnummer. 
Egenskap personnummer anges då med 0:or enligt 
pnr format (0000000000-0000) 
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Egenskap  Beskrivning    
alternativtIdentifikationsnummer Alternativt identifikationsnummer, kan anges om 

personen saknar ett svenskt 
identifikationsnummer. 

 

/mislife/forsakring/moment/parter/specifikUtfardare/ 

Försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag eller försäkringsförening som utfärdat det specifika momentet, anges 
bara om det avviker från försäkringsgivare på försäkringen 

 

Egenskap Beskrivning 
 

organisationsnamn  Namnet på den organisation som utfärdat momentet 
(anges endast då momentet har en annan utfärdare än 
försäkringen) 

organisationsnummer Det organisationsnummer som utfärdat momentet (anges 
endast då momentet har annan utfärdare än försäkringen) 

svensktOrganisationsnummerSaknas Anger att organisationen inte har ett svenskt 
organisationsnummer. Egenskapen 
organisationsnummer anges då med 0:or enligt orgnr 
format (0000000000-0000) 

alternativtOrganisationsnummer Alternativt organisationsnummer för organisationer som 
saknar ett svenskt organisationsnummer 

 

/mislife/forsakring/moment/premiebefrielse/ 

Beskriver ett moment som fungerar som en premiebefrielse 
 

Egenskap Beskrivning 
 

arExternPremiebefrielse Anger ifall försäkringsmomentet ersätter premier på en 
extern försäkring 

arInternPremiebefrielse Anger ifall försäkringemomentet ersätter premier på den 
försäkring som momentet ligger på 

omfattarHelaForsakringen Anger ifall premiebefrielsen omfattar hela försäkringen 

 

/mislife/forsakring/moment/premiebefrielse/premiebefriadPremiedel/ 

Anger en premiedel som är premiebefriad av aktuellt moment 
 

Egenskap Beskrivning 
 

premiedelId Anger en premiedel som är premiebefriad av detta 
moment 

 

/mislife/forsakring/moment/premiebefrielse/premiebefriatMoment/ 

Anger ett moment som är premiebefriat av aktuellt moment 
 

 

Egenskap Beskrivning 

momentId Anger ett moment som är premiebefriat av detta moment 
 

 

/mislife/forsakring/moment/premieuppgifter/premiehistorik/ 

Ger möjlighet att beskriva historiska premier på det specifika momentet 
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Egenskap Beskrivning 
 

arFullstandig Anger om den inkluderade premieinformationen 
inkluderar alla historiska premier, används då en eller 
flera historiska premier angivits 

datumForSenastePremie Anger när den senaste premien inkom på momentet 

 

/mislife/forsakring/moment/premieuppgifter/premiehistorik/historiskPremie/ 

Beskriver en historisk premie på det specifika momentet 
 

Egenskap Beskrivning 
 

betalningsdatum Inbetalningstidpunkt för den historiska premien 
inbetalningstermin Anger med vilket intervall premien inbetalats 
inbetalningsterminStartmanad Anger vilken månad som används som start för 

terminsangivelsen i de fall då inbetalningsterminen anges 
som något annat än månadspremie. Anges som heltal 
(januari = 1 etc) 

inbetalningstillfalleRelativtTermin Anger när inbetalningstillfället sker relativt 
inbetalningsterminen 

premieavgift Anger premieavgiften för denna historiska premie 
premiebelopp Anger det totala premiebeloppet (brutto) för denna 

historiska premie 
typAvFormansbestamdPremie Anger vilken typ av förmånsbaserad premie som avses 
typAvPremie Anger typen på den historiska premien 
valuta Anger den valuta som beloppen i historiken anges i 

 

/mislife/forsakring/moment/premieuppgifter/premiehistorik/totaltInbetaltPremiebelopp/ 

Beskriver totalen av hittills inbetalda premier på momentet 
 

Egenskap Beskrivning 
 

datum Anger det datum då den angivna premiehistoriken var 
aktuell 

premieavgift Anger den totala inbetalda premieavgiften under 
försäkringensmomentets livscykel 

premiebelopp Anger det totalt inbetalda premiebeloppet under 
försäkringensmomentets livscykel 

typAvPremie Anger typen av premie som summerats till den angivna 
totalen 

valuta Anger den valuta som beloppen i premiehistoriken anges i 

 

/mislife/forsakring/moment/produktkopplingForMoment/ 

Pekar ut den bolagsspecifika produkt som momentet hör till 
 

 

Egenskap Beskrivning 

produktdelid Identifierar en bolagsspecifik produktdel lokalt inom 
detta MIS-Life dokument 

produktdelkod Identifierar en bolagsspecifik produktdel som ligger till 
grund för momentet 

produktdelnamn Anger namnet på den bolagsspecifika produktdel som 
ligger till grund för momentet 

produktid Identifierar en produkt lokalt inom detta MIS-life 
dokument 
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Egenskap Beskrivning 

produktkod En kod som pekar ut den bolagsspecifika produkt som 
ligger till grund för försäkringen 

produktnamn Anger namnet på den bolagsspecifika produkten som 
ligger till grund för momentet 

referensTillProduktbeskrivning Anger en referens till information om produkten 

 

/mislife/forsakring/moment/sjukforsakringsbeskrivning/ 

Ger möjlighet till alternativt beskrivningssätt av sjukförsäkringen 
 

Egenskap Beskrivning 
 

sjukforsakringModell Ger möjlighet att i komprimerad kodform beskriva 
försäkringen 

 

/mislife/forsakring/moment/vardeutveckling/ 

Beskriver den ekonomiska utvecklingen för ett moment inom en given tidsperiod 
 

Egenskap Beskrivning 
 

tidsperiod Anger tidsperioden för den angivna värdeutvecklingen 

 

/mislife/forsakring/moment/vardeutveckling/vardeforandring/ 

Beskriver förändringen som skett för en viss värdeutvecklingstyp 
 

Egenskap Beskrivning 
 

belopp Anger den förändring som skett under den angivna 
tidsperioden 

vardeutvecklingstyp Anger en standarddefinierad kod som beskriver vilken typ 
av värdeutveckling som anges 

 

/mislife/forsakring/parter/annanPremieavisat/ 
 

Egenskap Beskrivning 
 

avisatPaPremiedelid Anger vilken premiedel som avisaten är mottagare av, 
anges då avisaten endast premieaviseras för en viss 
premiedel 

efternamn Den premieaviserade personens efternamn 
fornamn Den premieaviserade personens förnamn 
organisationsnamn Den premieaviserade organisationens namn 
organisationsnummer Den premieaviserade organisationens 

organisationsnummer 
svensktOrganisationsnummerSaknas Anger att organisationen inte har ett svenskt 

organisationsnummer. Egenskapen 
organisationsnummer anges då med 0:or enligt orgnr 
format (0000000000-0000) 

alternativtOrganisationsnummer Alternativt organisationsnummer för organisationer som 
saknar ett svenskt organisationsnummer 

 

personnamn Den premieaviserade personens fulla namn (förnamn och 
efternamn) 

personnummer Den premieaviserade personens personnummer 
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Egenskap Beskrivning 
 

svensktIdentifikationsnummerSaknas Anger att personen inte har ett svenskt 
personnummer eller samordningsnummer. 
Egenskap personnummer anges då med 0:or enligt 
pnr format (0000000000-0000) 

alternativtIdentifikationsnummer Alternativt identifikationsnummer, kan anges om 
personen saknar ett svenskt 
identifikationsnummer. 

 

/mislife/forsakring/parter/annanUtbetalningsmottagare/ 

Den person eller organisation som utbetalningen går till, anges endast om det avviker från försäkringstagaren 
 

Egenskap Beskrivning 
 

efternamn Utbetalningsmottagarens efternamn 
fodelsedatum Det datum då utbetalningsmottagaren föddes 
fornamn Utbetalningsmottagarens förnamn 
organisationsnamn Utbetalningsmottagarens organisationsnamn 
organisationsnummer Utbetalningsmottagarens organisationsnummer 
svensktOrganisationsnummerSaknas Anger att organisationen inte har ett svenskt 

organisationsnummer. Egenskapen 
organisationsnummer anges då med 0:or enligt orgnr 
format (0000000000-0000) 

alternativtOrganisationsnummer Alternativt organisationsnummer för organisationer som 
saknar ett svenskt organisationsnummer 

personnamn Utbetalningsmottagarens fulla namn (förnamn och 
efternamn) 

personnummer Utbetalningsmottagarens personnummer 
svensktIdentifikationsnummerSaknas Anger att personen inte har ett svenskt 

personnummer eller samordningsnummer. 
Egenskap personnummer anges då med 0:or enligt 
pnr format (0000000000-0000) 

alternativtIdentifikationsnummer Alternativt identifikationsnummer, kan anges om 
personen saknar ett svenskt 
identifikationsnummer. 

 

/mislife/forsakring/parter/avtalsintressent/ 

En organisation som har en roll i det övergripande avtalet som försäkring tillhör, Kan t.ex. vara en koncern som tecknat 
avtal för sina underliggande bolag (avtalspart) . 

 

Egenskap Beskrivning 
 

organisationsnamn Avtalsintressentens organisationsnamn 
organisationsnummer Avtalsintressentens organisationsnummer 
svensktOrganisationsnummerSaknas Anger att organisationen inte har ett svenskt 

organisationsnummer. Egenskapen 
organisationsnummer anges då med 0:or enligt orgnr 
format (0000000000-0000) 

alternativtOrganisationsnummer Alternativt organisationsnummer för organisationer som 
saknar ett svenskt organisationsnummer 

typAvAvtalsintressent Beskriver vilken roll organisationen spelar i det 
övergripande avtalet 
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/mislife/forsakring/parter/forsakrad/ 

Den primärt försäkrade personen i en försäkring. Om inget annat anges antas personen vara försäkrad på alla moment i 
försäkringen 

 

Egenskap Beskrivning 
 

efternamn Den försäkrades efternamn 
fodelsedatum Anger det datum då personen föddes 
fornamn Den försäkrades förnamn 
personnamn Den försäkrades hela namn (förnamn och efternamn) 
personnummer Den försäkrade personens personnummer 
svensktIdentifikationsnummerSaknas Anger att personen inte har ett svenskt 

personnummer eller samordningsnummer. 
Egenskap personnummer anges då med 0:or enligt 
pnr format (0000000000-0000) 

alternativtIdentifikationsnummer Alternativt identifikationsnummer, kan anges om 
personen saknar ett svenskt 
identifikationsnummer. 

 

 

/mislife/forsakring/parter/forsakradGrupp/ 

En grupp personer som täcks av en försäkring utan att vara individuellt identifierade av försäkringsgivaren 
 

Egenskap Beskrivning 
 

aldersintervall Anger det åldersintervall som personerna i gruppen ingår i 
antal Anger antalet personer som ingår i den försäkrade 

gruppen 
kon Anger vilket kön personerna i gruppen har 

 

/mislife/forsakring/parter/forsakringsgivare/ 

Försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag eller försäkringsförening som utfärdat försäkringen 
 

Egenskap Beskrivning 
 

angesMomentspecifikt Försäkringsgivare anges specifikt på varje moment och 
ingen huvudförsäkringsgivare pekas ut försäkringen 

organisationsnamn Försäkringsgivarens namn 
organisationsnummer Försäkringsgivarens organisationsnummer 
svensktOrganisationsnummerSaknas Anger att organisationen inte har ett svenskt 

organisationsnummer. Egenskapen 
organisationsnummer anges då med 0:or enligt orgnr 
format (0000000000-0000) 

alternativtOrganisationsnummer Alternativt organisationsnummer för organisationer som 
saknar ett svenskt organisationsnummer 

 

/mislife/forsakring/parter/forsakringstagare/ 

Den person eller organisation som ingått avtal om en försäkring med en försäkringsgivare. 
 

Egenskap Beskrivning 
 

efternamn Den försäkringstagande personens efternamn 
fodelsedatum Anger det datum då den försäkringstagande personen 

föddes 
fornamn Den försäkringstagande personens förnamn 
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Egenskap Beskrivning 
 

kundnummer Det kundnummer som försäkringstagaren har hos 
försäkringsgivaren 

organisationsnamn Den försäkringstagande organisationens namn 
organisationsnummer Den försäkringstagande organisationens 

organisationsnummer, vid enskild firma så anges 
personnummer/orgnummer här 

svensktOrganisationsnummerSaknas Anger att organisationen inte har ett svenskt 
organisationsnummer. Egenskapen 
organisationsnummer anges då med 0:or enligt orgnr 
format (0000000000-0000) 

alternativtOrganisationsnummer Alternativt organisationsnummer för organisationer som 
saknar ett svenskt organisationsnummer 

personnamn Den försäkringstagande personens hela namn (förnamn 
och efternamn) 

personnummer Den försäkringstagande personens personnummer 
svensktIdentifikationsnummerSaknas Anger att personen inte har ett svenskt 

personnummer eller samordningsnummer. 
Egenskap personnummer anges då med 0:or enligt 
pnr format (0000000000-0000) 

alternativtIdentifikationsnummer Alternativt identifikationsnummer, kan anges om 
personen saknar ett svenskt 
identifikationsnummer. 

 

 

/mislife/forsakring/parter/panthavare/ 

Den person eller organisation som försäkringen pantsatts till 
 

Egenskap Beskrivning 
 

efternamn Panthavarens efternamn 
fodelsedatum Anger det datum då den panthavande personen föddes 

 

Egenskap Beskrivning 
 

fornamn Panthavarens förnamn 
organisationsnamn Den panthavande organisationens namn 
organisationsnummer Den panthavande organisationens organisationsnummer 
svensktOrganisationsnummerSaknas Anger att organisationen inte har ett svenskt 

organisationsnummer. Egenskapen 
organisationsnummer anges då med 0:or enligt orgnr 
format (0000000000-0000) 

alternativtOrganisationsnummer Alternativt organisationsnummer för organisationer som 
saknar ett svenskt organisationsnummer 

personnamn Panthavarens hela namn (förnamn och efternamn) 
personnummer Panthavarens personnummer 
svensktIdentifikationsnummerSaknas Anger att personen inte har ett svenskt 

personnummer eller samordningsnummer. 
Egenskap personnummer anges då med 0:or enligt 
pnr format (0000000000-0000) 

alternativtIdentifikationsnummer Alternativt identifikationsnummer, kan anges om 
personen saknar ett svenskt 
identifikationsnummer. 
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/mislife/forsakring/parter/valcentral/ 

Den valcentral som ansvarar för att administrera den aktuella försäkringen 
 

Egenskap Beskrivning 
 

forsakringsidentifikationHosValcentral Det värde som anges för att identifiera försäkringen (eller 
den penningström som gett upphov till försäkringen) i 
kommunikation med berörd valcentral 

namn Valcentralens namn 
organisationsnummer Valcentralens organisationsnummer 
svensktOrganisationsnummerSaknas Anger att organisationen inte har ett svenskt 

organisationsnummer. Egenskapen 
organisationsnummer anges då med 0:or enligt orgnr 
format (0000000000-0000) 

alternativtOrganisationsnummer Alternativt organisationsnummer för organisationer som 
saknar ett svenskt organisationsnummer 

 
 

/mislife/forsakring/premieforfarande/ 

Beskriver försäkringens premieförfarande 
 

Egenskap Beskrivning 
 

betalningssatt Anger hur premien ska betalas 
externtPremiesatt Anger ifall premien sätts av en extern aktör 
inbetalningstermin Anger med vilket intervall premien skall inbetalas angivet 

i månader 
inbetalningsterminStartmanad Anger vilken månad som används som start för 

terminsangivelsen i de fall då inbetalningsterminen anges 
som något annat än månadspremie. Anges som heltal 
(januari = 1 etc) 

inbetalningstillfalleRelativtTermin Anger när inbetalningstillfället sker relativt 
inbetalningsterminen 

indexeringstyp Anger den indexeringsprincip som tillämpas för att räkna 
upp premien 

slutdatumPremie Datum då premiebetalningen upphör 
status Anger statusen på premieförfarandet 
typAvPremieforfarande Anger vilket premieförfarande som är aktuellt för denna 

försäkring 
typAvPremieplan  Anger vilka parametrar som en premieplan 

(inbetalningsmodell, betalningsmodell) påverkas av. 
valuta Anger den valuta som gäller för det angivna 

prenieförfarandet 

 

/mislife/forsakring/premieforfarande/externPremiesattare/ 

Anger den aktör som är ansvarig för att fastställa premien för försäkringen 
 

Egenskap Beskrivning 
 

organisationsnamn Anger namnet på den premiesättande organisationen 
organisationsnummer Anger organisationsnumret på den premiesättande 

organisationen 
svensktOrganisationsnummerSaknas Anger att organisationen inte har ett svenskt 

organisationsnummer. Egenskapen 
organisationsnummer anges då med 0:or enligt orgnr 
format (0000000000-0000) 
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Egenskap Beskrivning 
 

alternativtOrganisationsnummer Alternativt organisationsnummer för organisationer som 
saknar ett svenskt organisationsnummer 

 

/mislife/forsakring/premieforfarande/kommandePremie/ 

Beskriver hur nästa premie kommer att se ut givet att inga förutsättningar förändras för försäkringen 
 

Egenskap Beskrivning 
 

arNetto Anger att premiebeloppet är angivet som ett nettobelopp 
datumForArsomrakning Anger datumet för en kommande årsuppräkning (typiskt 

indexuppräkning) 
malpremie Anger den avtalade målpremien 
paverkasAvArsomrakning Anger att beloppet på den kommande premien kan 

förändras av en årsomräkning som inte tagits hänsyn till i 
det angivna beloppet (typiskt indexuppräkning) 

premiebelopp Anger det förväntade premiebeloppet för den kommande 
premien givet nu kända förutsättningar 

 

/mislife/forsakring/premieforfarande/kommandePremie/alternativLosning/ 

Beskriver premieinformation som gäller vid val av alternativ ITP eller andra ITP-liknande lösningar 

 
 

 

Egenskap Beskrivning 

frilagdPremie Beskriver den frilagda premien som tillfaller en alternativ 
lösning vid kommande premieberäkning 

 

 

/mislife/forsakring/premieforfarande/kommandePremie/finansieringIEgenRegi/ 

Beskriver detaljer kring finansiering som sker i egen reg 
 

Egenskap Beskrivning 
 

tekniskPremie En fiktiv (faktureras ej) premie för att uppskatta behovet 
av avsättningar för finansiering av pensionsåtaganden i 
egen regi 

 

/mislife/forsakring/premieforfarande/kommandePremie/kollektivFinansiering/ 

Beskriver en kollektivt bekostad finansiering som påverkar den kommande premien vid förmånsbestämd försäkring 
 

Egenskap Beskrivning 
 

belopp Anger storleken på den kollektiva finanseringen 
typAvKollektivFinansiering Anger vilken typ av kollektiv finansering som avses 

 

/mislife/forsakring/premieforfarande/kommandePremie/premiedel/ 

Beskriver en del av försäkringens totala premie. Används för att beskriva vilka premiedelar som finansierar vilka moment 
eller då en försäkring finansieras av flera olika premier. 
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Egenskap Beskrivning 
 

delAvPremiebelopp Anger premiebeloppet för denna premiedel 
fordelasAterstaendePremiebelopp Anger att denna premiedel får återstående del av premien 

efter att de andra premiedelarna finansierats enligt 
angiven del 

premiedelbeskrivning Textuell beskrivning av premiedelen 
 

premiedelkod En kod som anges för att hänvisa till denna premiedel 
från andra delar av försäkringsstrukturen. Dessa koder är 
bolagsspecifika och ges sin betydelse av hur andra delar 
av strukturen hänvisar till dem (t.ex. vilka moment som 
anges finansieras av en viss premiedel). För läsbarhet kan 
respektive bolag välja att namnge sina koder med 
inneboende betydelse (t.ex. ÅP, Risk etc.). 

procentuellDelAvPremiebelopp Anger denna premidels procentuella del av totalpremien 
slutdatum Anger om premiedel har annat slutdatum än 

premieförfarandet 

 

/mislife/forsakring/premieforfarande/senastePremie/ 

Beskriver hur den senaste inkomna premien såg ut. Schemat tillåter att ange två senaste premier. Om två senaste premier 

anges, så måste den ena vara angiven som ett nettobelopp (arNetto), medan den andra inte är det. 
 

Egenskap Beskrivning 
 

arNetto Anger att premiebeloppet är angivet som ett nettobelopp 
betalningsdatum Inbetalningstidpunkt för den senaste premien 
premiebelopp Anger det faktiska premiebeloppet för den senast  

inkomna premien 
typAvPremie  Anger typen på den senaste premien 

 

/mislife/forsakring/premieforfarande/senastePremie/alternativLosning/ 

Beskriver premieinformation som gäller vid val av alternativ ITP eller andra ITP-liknande lösningar 
 

Egenskap Beskrivning 
 

frilagdPremie Beskriver den frilagda premien som tillföll en alternativ 
lösning vid senaste premieberäkning 

 

/mislife/forsakring/premieforfarande/senastePremie/kollektivFinansiering/ 

Beskriver en kollektivt bekostad finansiering som påverkat den senaste premien vid förmånsbestämd försäkring 
 

Egenskap Beskrivning 
 

belopp Anger storleken på den kollektiva finanseringen 
typAvKollektivFinansiering Anger vilken typ av kollektiv finansering som avses 

 

/mislife/forsakring/premieforfarande/senastePremie/premiedel/ 

Beskriver en del av försäkringens totala premie. Används för att beskriva vilka premiedelar som finansierar vilka moment 
eller då en försäkring finansieras av flera olika premier. 

 

Egenskap Beskrivning 
 

delAvPremiebelopp Anger premiebeloppet för denna premiedel 
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Egenskap Beskrivning 
 

fordelasAterstaendePremiebelopp Anger att denna premiedel får återstående del av premien 
efter att de andra premiedelarna finansierats enligt 
angiven del 

premiedelbeskrivning  Textuell beskrivning av premiedelen 
premiedelkod En kod som anges för att hänvisa till denna premiedel 

från andra delar av försäkringsstrukturen. Dessa koder är 
bolagsspecifika och ges sin betydelse av hur andra delar 
av strukturen hänvisar till dem (t.ex. vilka moment som 
anges finansieras av en viss premiedel). För läsbarhet kan 
respektive bolag välja att namnge sina koder med 
inneboende betydelse (t.ex. ÅP, Risk etc.). 

procentuellDelAvPremiebelopp Anger denna premidels procentuella del av totalpremien 
slutdatum Anger om premiedel har annat slutdatum än 

premieförfarandet 

 

/mislife/forsakring/premiehistorik/ 

Innehåller information om försäkringens hittills gjorda premieinbetalningar 
 

Egenskap Beskrivning 
 

arFullstandig Anger om den inkluderade premieinformationen 
inkluderar alla historiska premier, används då en eller 
flera historiska premier angivits 

datumForSenastePremie Anger när senaste premien inkom 

 

/mislife/forsakring/premiehistorik/historiskPremie/ 

Beskriver en historisk inbetald premie 

 
 

 

Egenskap Beskrivning 

betalningsdatum Inbetalningstidpunkt för den historiska premien 
inbetalningstermin Anger med vilket intervall premien inbetalats angivet i 

månader 
inbetalningsterminStartmanad Anger vilken månad som används som start för 

terminsangivelsen i de fall då inbetalningsterminen anges 
som något annat än månadspremie 

inbetalningstillfalleRelativtTermin Anger när inbetalningstillfället sker relativt 
inbetalningsterminen 

premieavgift Anger premieavgiften för denna historiska premie 
premiebelopp Anger det totala premiebeloppet (brutto) för denna 

historiska premie 
typAvPremie Anger typen på den historiska premien 
valuta Anger vilken valuta som premien betalats i 

 

/mislife/forsakring/premiehistorik/totaltInbetaltPremiebelopp/ 

Anger summan av hittills gjorda premieinbetalningar 
 

Egenskap Beskrivning 
 

datum Anger det datum då den angivna premiehistoriken var 
aktuell 
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Egenskap  Beskrivning    
premieavgift Anger den totala inbetalda premieavgiften, för den 

angivna premietypen, under försäkringens livscykel 
premiebelopp Anger det totalt inbetalda premiebeloppet, för den 

angivna premietypen, under försäkringens livscykel 
typAvPremie Anger vilken typ av premie som premiebeloppet avser 
valuta Anger den valuta som beloppen i premiehistoriken anges i 

/mislife/forsakring/undantag/ 

Information om någon form av undantag som behöver kommuniceras avseende denna försäkring 
 

Egenskap Beskrivning 
 

extraInformation Fritext som ytterligare beskriver det aktuella undantaget 
internkod Anger en avsändarspecifik kod som anger vilken typ av 

undantag som föreligger på försäkringen 
standardkod Anger en standarddefinierad kod som anger vilken typ av 

undantag som föreligger på försäkringen 
uppgifterUtelamnas Anger huruvida undantaget medför att en eller flera 

väsentliga uppgifter i leveransen utelämnas 

 

/mislife/forsakring/undantag/ingaendeMoment/ 

Anger vilka moment som omfattas av undantaget. Om inga moment anges så antas undantaget gälla för försäkringen i sin 
helhet 

 

Egenskap Beskrivning 
 

id Anger ett försäkringsmomentid som omfattas av 

undantaget 
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Värdeförråd 

/mislife/forsakring/administration/arNastlad 
 

Värde Beskrivning 
 

true De moment som slagits samman inom denna 
försäkringsstruktur innehåller försäkringsskydd som 
identifieras med olika försäkringsnummer 

 

/mislife/forsakring/administration/kollektivavtalskoppling/avdelning 
 

Värde Beskrivning 
 

Avd1 
Avd2 

 

/mislife/forsakring/administration/kollektivavtalskoppling/avtalsomrade 
 

Värde Beskrivning 
 

3P 
Akapkl 
Btp 
Ftp 
GTP 
Itp 
Itpp 
Itps 
K06 
Kap 
Kapkl 
Kapkl/Akapkl 
Kfolo 
KpaPlan 
Ktp 
Pa03  
Pa16 
Pa91 
Pa91f 
Pa91t 

Pakfs 
Pakfs09 
Pakl 
Parfvs 
Paspr 
Pfa 
Ppa07 
Ppa13 
Saflo 
Tpa18 

 

 

/mislife/forsakring/administration/tryggadIEgenRegi 
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Värde Beskrivning 

true Anger att försäkringen är tryggad i egen regi 
 

 

/mislife/forsakring/avgifter/forsakringsavgift/debiteringsmetod 
 

Värde Beskrivning 
 

Dras från kapital Avgiften dras med viss angiven periodicitet från 
försäkringens kapital. 

Dras från premie Avgiften dras från de premier som betalas in till 
försäkringen. 

 

/mislife/forsakring/avgifter/forsakringsavgift/periodicitet 
 

Värde Beskrivning 
 

Kvartal Periodiciteten för avgiften är kvartalsvis 
Månad Periodiciteten för avgiften är månadsvis 
Tertial Periodiciteten för avgiften är tertialsvis 

År Periodiciteten för avgiften är årsvis 

 

/mislife/forsakring/avgifter/premieavgift/debiteringsmetod 
 

Värde Beskrivning 
 

Dras från kapital Avgiften dras från försäkringens upparbetade kapital 
Dras från premie Avgiften dras från den insatta premien innan resterande 

belopp tillförs försäkringen 

 

/mislife/forsakring/avgifter/premieavgift/gallerForPremietyp 
 

Värde Beskrivning 
 

Alla (default) 
Engångsinsättning 
Extrainsättning 
Löpande insättning 

 

/mislife/forsakring/formansgrundandeUppgifter/lonesankningsfribrev/lonesankningsfribrev/ lonesankningsfribrevPaverkarFormanAvTypen 

 

Värde Beskrivning 
 

Familjepension 
Risk 
Ålderspension 

 

/mislife/forsakring/formansgrundandeUppgifter/loneuppgifter/loneuppgift/lonedel/loneperiod 
 

Värde Beskrivning 
 

Månad 

År 
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/mislife/forsakring/formansgrundandeUppgifter/loneuppgifter/loneuppgift/lonedel/typAvLon 
 

Värde Beskrivning 
 

Fast 
Övrig 

 

/mislife/forsakring/formansgrundandeUppgifter/loneuppgifter/loneuppgift/loneperiod 
 

Värde Beskrivning 
 

Månad 
År 

 

/mislife/forsakring/formansgrundandeUppgifter/loneuppgifter/loneuppgift/lonetyp 
 

Värde Beskrivning 
 

Anmäld lön     
Anmäld årslön UTFASAD - Använd istället Anmäld lön. Perioden anges 

mha löneperioden 
Kontant utbetald bruttolön 
Pensionsmedförande lön 
Sjukpensionsgrundande lön 

 

/mislife/forsakring/fullmaktsinformation/fullmakt/fullmaktsniva 
 

Värde Beskrivning 
 

Företag 
Individ 

 

/mislife/forsakring/fullmaktsinformation/fullmakt/typAvFullmakt 
 

Värde Beskrivning 
 

Information 
Skötsel 

 

/mislife/forsakring/moment/arOmdisponerad 
 

Värde Beskrivning 
 

true Försäkringen har omdisponerats 

 

/mislife/forsakring/moment/avgifter/administrationsavgift/debiteringsmetod 
 

 

Värde Beskrivning 

Dras från kapital Avgiften dras med viss angiven periodicitet från 
försäkringens kapital. 

Dras från premie Avgiften dras från de premier som betalas in till 
försäkringen. 
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/mislife/forsakring/moment/avgifter/administrationsavgift/periodicitetForAvgift 
 

Värde Beskrivning 
 

Kvartal 
Månad 
Tertial 
År 

 

/mislife/forsakring/moment/detaljeradFormansinformation/tjanstetider/faktor/grans/basbeloppstyp 
 

Värde Beskrivning 
 

Förhöjt prisbasbelopp 
Inkomstbasbelopp 
Prisbasbelopp 

 

/mislife/forsakring/moment/detaljeradFormansinformation/tjanstetider/faktor/grans/typAvTjanstetidsgrans 
 

Värde Beskrivning 
 

Från datum 
Tom Datum 
Under basbelopp 
Under ålder 
Över basbelopp 
Över ålder 

 

/mislife/forsakring/moment/detaljeradFormansinformation/tjanstetider/tjanstetid/enhetForTjanstetid 
 

Värde Beskrivning 
 

Dagar Tiden anges i dagar 
Månader Tiden anges i månader 

 

/mislife/forsakring/moment/detaljeradFormansinformation/tjanstetider/tjanstetid/grans/basbeloppstyp 
 

Värde Beskrivning 
 

Förhöjt prisbasbelopp 
Inkomstbasbelopp 
Prisbasbelopp 

 

/mislife/forsakring/moment/detaljeradFormansinformation/tjanstetider/tjanstetid/grans/typAvTjanstetidsgrans 

 
 

 

Värde Beskrivning 

Från datum 
Tom Datum 
Under basbelopp 
Under ålder 
Över basbelopp 
Över ålder 
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/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningsperiod/belopp/formanstyp 
 

Värde Beskrivning 
 

Fortsatt premieinbetalning Förmånen är uträknad givet att premieinbetalning 
fortsätter till z-tidpunkt, inklusive eventuell återbäring 

Hittills intjänat Beskriver förmånen idag utan någon uppräkning fram till 
z-tidpunkt 

Utan fortsatt premieinbetalning Förmånen är uträknad givet att inga nya premier tillförs, 
inklusive eventuell återbäring 

 

/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningsperiod/belopp/indexeringstyp 
 

Värde Beskrivning 
 

Annan Förmånen växer med en indexering som inte är någon av 
de ovanstående. Om tillämpande parter behöver förmedla 
detaljerna kring indexeringen görs detta som ett 
tillämpningsspecifikt tillägg. 

Ingen Förmånens nominella belopp är konstant. 
Inkomstbasbelopp Förmånen växer med den ekonomiska tillväxten. 
Prisbasbelopp Förmånen är konstant i reala termer. 

 

/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningsperiod/enhetForUtbetalningstid 
 

Värde Beskrivning 
 

Dagar Utbetalningstiden anges i dagar 

Månader Utbetalningstiden anges i månader 

 

/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningsperiod/utbetalningstidstyp 
 

Värde Beskrivning 
 

Engångs UTFASAD – Använd istället Engång 
Engång Engångsutbetalning 
Enligt regelverk Utbetalningstidstyp kan inte anges, kan vara beroende av 

parametrar som ej är kända 
Livsvarig Livsvarig löpande utbetalning 
Maximering före 65 Maximering före 65 års ålder 
Temporär Temporär löpande utbetalning 

 

/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningstillfalleRelativtTermin 
 

 

Värde Beskrivning 

Efterskott 
Förskott 
Terminens mitt 

 

 

/mislife/forsakring/moment/forman/utbetalningstyp 
 

Värde Beskrivning 
 

Engång  Engångsutbetalning    

Löpande Löpande utbetalning   
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/mislife/forsakring/moment/formansunderlag/inkluderadAterbaring/beraknadAterbaring/aterbaringstyp 
 

Värde Beskrivning 
 

Förväntad avkastning (bolag) 
Förväntad avkastning (branschstandard) 
Garantiränta 

 

/mislife/forsakring/moment/formansunderlag/overgangsbestammelser/bestammelsePa16/typ 
 

Värde Beskrivning 
 

OB0 
OB3 
OBF0 
OBF1 
OBF3 
OBF4 

 

/mislife/forsakring/moment/formansunderlag/samordningsuppgifter/uppgift/samordnatBelopp/ indexeringstyp 
 

Värde Beskrivning 
 

Annan Förmånen växer med en indexering som inte är någon av 
de ovanstående. Om tillämpande parter behöver förmedla 
detaljerna kring indexeringen görs detta som ett 
tillämpningsspecifikt tillägg. 

Ingen Förmånens nominella belopp är konstant. 
Inkomstbasbelopp Förmånen växer med den ekonomiska tillväxten. 
Prisbasbelopp Förmånen är konstant i reala termer. 

 

/mislife/forsakring/moment/formansunderlag/samordningsuppgifter/uppgift/typAvSamordningsbelopp 
 

Värde Beskrivning 
 

Livranta07  
LivrantaFrom20070102  
IPROverTak  
PfaLivranta  

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/alderOchTidpunktsvillkor/typAvAldersvillkor 
 

Värde Beskrivning 
 

Under ålder  Anger att beloppet endast gäller före angiven ålder eller före 
angivet datum  

Över ålder Anger att beloppet endast gäller efter angiven ålder eller efter 
angivet datum 
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/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/typAvForsakringsbelopp 
 

Värde Beskrivning 
 

Avbrottsbelopp 
Diagnosbelopp 
Dödsfallskapital 
Ekonomisk invaliditet 
Ekonomisk och medicinsk invaliditet 
Ersättarbelopp 
Förtidskapital 
Intäktsbortfall 
Invaliditetsbelopp 
Medicinsk invaliditet 

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/belopp/indexeringstyp 
 

Värde Beskrivning 
 

Annan Förmånen växer med en indexering som inte är någon av 
de ovanstående. Om tillämpande parter behöver förmedla 
detaljerna kring indexeringen görs detta som ett 
tillämpningsspecifikt tillägg. 

Ingen Förmånens nominella belopp är konstant. 
Inkomstbasbelopp Förmånen växer med den ekonomiska tillväxten. 
Prisbasbelopp Förmånen är konstant i reala termer. 

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/belopp/typAvBasbelopp 
 

Värde Beskrivning 
 

Förhöjt prisbasbelopp 
Inkomstbasbelopp 
Prisbasbelopp 

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/belopp/nedtrappningshantering 
 

Värde Beskrivning 
 

Nedtrappat Det angivna beloppet är nedtrappat enligt regelverket som 
gäller för försäkringen 

Ej nedtrappat Det angivna beloppet är det ursprungligt avtalade beloppet. 

Det kan finnas en nedtrappning som inte återspeglas i det 

angivna beloppet. 

Inga nedtrappningsregler Försäkringen har inga nedtrappningsregler 

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/enhetForKarenstid 
 

Värde Beskrivning 
 

Dagar Karenstiden anges i dagar 

Månader Karenstiden anges i månader 

 



1.2.2  
2022-04-29 

47 

 

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/enhetForUtbetalningstid 
 

Värde Beskrivning 
 

Dagar Utbetalningstiden anges i dagar 

Månader Utbetalningstiden anges i månader 

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstid/utbetalningstidstyp 
 
 

 

Värde Beskrivning 

Ej temporär Löpande utbetalning utan fastsatt sluttid 
Engång Engångsutbetalning 
Enligt regelverk Utbetalningstidstyp kan inte anges, kan vara beroende av 

parametrar som ej är kända 
Temporär Temporär löpande utbetalning 
Till R-karens Utbetalning tills att R-karens uppnås 

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstillfalleRelativtTermin 
 

Värde Beskrivning 
 

Efterskott 
Förskott 
Terminens mitt 

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsbelopp/utbetalningstyp 
 

Värde Beskrivning 
 

Engång 
Löpande 

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsfall/pagaendeForsakringsfall/gradAvForsakringsfall 
 

Värde Beskrivning 
 

0.25 
0.5 
0.75 
1 

 

/mislife/forsakring/moment/forsakringsfall/pagaendePremiebefrielse/gradAvPremiebefrielse 
 

Värde Beskrivning 
 

0.25 
0.5 
0.75 
1 
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/mislife/forsakring/moment/inflyttatKapital/kapital/typAvInflytt 
 

Värde Beskrivning 
 

Inom det förvaltande bolaget Kapital har flyttats in från annan försäkring i det 
förvaltande bolaget 

Utom det förvaltande bolaget Kapital har flyttats in från en försäkring utanför det 
förvaltande bolaget 

 

/mislife/forsakring/moment/kapital/forvaltningstyp 
 

Värde Beskrivning 
 

Annan 
Depå 
Fond 
Individuell  Kapitalet förvaltas i individuella innehav, innehavet visar 

vilka specifika innehavstyper som avses 
Konto 
Stiftelse 
Trad 

 

/mislife/forsakring/moment/kapital/forvaltningstypUnderUtbetalning 
 

Värde Beskrivning 
 

Depå 
Fond 
Trad 

 

/mislife/forsakring/moment/kapital/individuellForvaltning/depa/periodicitetForAvgift 
 

Värde Beskrivning 
 

Kvartal Periodiciteten för avgiften är kvartalsvis 
Månad Periodiciteten för avgiften är månadsvis 
Tertial Periodiciteten för avgiften är tertialsvis 

År Periodiciteten för avgiften är årsvis 

 

/mislife/forsakring/moment/kapital/individuellForvaltning/innehav/innehavstyp 
 

Värde Beskrivning 
 

Aktie 
Annat 
Depåandel 
Fond 
Obligationer  
Portföljandel 
Strukturerad produkt 
Valuta 
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/mislife/forsakring/moment/parter/formanstagarforordnande/formanstagarkod 
 

Värde Beskrivning 
 

Annan relation Anger att den primära förmånstagaren kategoriseras som 
Annan relation 

Barn Anger att den primära förmånstagaren är Barn 
Make/Maka/Registrerad partner Anger att den primära förmånstagaren är 

Make/Maka/Registrerad partner 
Okänd relation Anger att den primära förmånstagaren kategoriseras som 

Okänd relation 
Sambo Anger att den primära förmånstagaren är sambo 

Styvbarn/fosterbarn Anger att den primära förmånstagaren är 
Styvbarn/fosterbarn 

 

 

/mislife/forsakring/moment/parter/forsakradPaMoment/annanForsakrad/typAvAnnanForsakrad 
 

Värde Beskrivning 
 

Arvsberätt barn 
Arvsberätt barn samma adress Arvsberättigade barn bokförda på samma adress som den 

försäkrade 
Ej angiven relation 
Familjeplacerade barn 
Medförsäkrad 
Medförsäkrads arvsberätt barn 
Medförsäkrads arvsberätt barn samma adress Medförsäkrads arvsberättigade barn folkbokförda på 

samma adress som den försäkrade 

Partner 
Partners arvsberätt barn 
Partners arvsberätt barn samma adress Partners arvsberättigade barn folkbokförda på samma 

adress som den försäkrade 

 

/mislife/forsakring/moment/premiebestamdEllerFormansbestamd 
 

Värde Beskrivning 
 

Förmånsbestämd 
Premiebestämd 

 

/mislife/forsakring/moment/premieuppgifter/premiehistorik/historiskPremie/inbetalningstillfalleRelativtTermin 
 

Värde Beskrivning 
 

Efterskott 
Forskott 
Terminens mitt 

 

/mislife/forsakring/moment/premieuppgifter/premiehistorik/historiskPremie/typAvPremie 
 

Värde Beskrivning 
 

Engångsinbetalning 
Extra inbetalning 
Löpande inbetalning 
Återbetalning 
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/mislife/forsakring/moment/skattekategori 
 

Värde Beskrivning 
 

Kapital 
Pension 

 

/mislife/forsakring/moment/status 
 

Värde Beskrivning 
 

Aktiv Försäkringsskyddet på momentet är gällande 
Ej angiven Statusen anges ej, detta kan bero av sekretess eller av att 

statusen inte kan säkerställas 
Fribrev Försäkringsskyddet består av tidigare ackumulerat 

kapital,inga nya premier tillförs momentet 
Nyteckning Momentet är under nyteckning 
Slutbetald Momentet är slutbetalat 
Under utbetalning Momentets förmåner har börjat utbetalas. 

 

/mislife/forsakring/moment/teckningstyp 
 

Värde Beskrivning 
 

Privat 
Tjänst 

 

/mislife/forsakring/moment/typAvForsakringshandelse 
 

Värde Beskrivning 
 

ARBETSLÖSHET Momentet ger ett ekonomiskt skydd om den 
försäkrade blir arbetslös 

DIAGNOS Momentet ger ekonomiskt skydd om den försäkrade får 
en eller flera angivna diagnoser 

DÖDSFALL Momentet ger ekonomiskt skydd vid försäkringshändelsen 
dödsfall 

LIVSFALL Momentet ger ekonomiskt skydd vid försäkringshändelsen 
livsfall (pensionsförsäkring) 

OLYCKSFALL Momentet ger ekonomiskt skydd vid försäkringshändelsen 
olycksfall 

OLYCKSFALL/SJUKFALL Momentet ger ekonomiskt skydd både vid 
försäkringshändelsen olycksfall och vid 
försäkringshändelsen sjukfall 

SJUKFALL Momentet ger ekonomiskt skydd vid försäkringshändelsen 
sjukfall 

SJUKVÅRD Momentet ger ekonomiskt skydd om den försäkrade har 
behov av sjukvård 
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/mislife/forsakring/moment/vardeutveckling/vardeforandring/vardeutvecklingstyp 
 

Värde Beskrivning 
 

Arvsvinst 
Avdragen skatt 
Avgifter 
Inflyttat kapital 
Insatt kapital 

 

/mislife/forsakring/parter/avtalsintressent/typAvAvtalsintressent 
 
 

 

Värde Beskrivning 

Administrationspart Part som sköter administration av det övergripande 
avtalet 

Avtalspart Parten som har tecknat det övergripande avtalet 

 

/mislife/forsakring/parter/forsakradGrupp/kon 
 

Värde Beskrivning 
 

Kvinna 
Man 
Ospecificierat 

 

/mislife/forsakring/premieforfarande/betalningssatt 
 

Värde Beskrivning 
 

Autogiro 
Bankgiro 
Betalningsfil Automatisk betalning via fil, tex avtalspensioner via 

valcentral, upphandlingar via Försäkringsgirot 
Inbetalningskort 
Plusgiro 
Övrigt Exempelvis betalning från annan försäkring 

 

/mislife/forsakring/premieforfarande/inbetalningstillfalleRelativtTermin 
 

Värde Beskrivning 
 

Efterskott 
Förskott 
Terminens mitt 

 

/mislife/forsakring/premieforfarande/indexeringstyp 
 

Värde Beskrivning 
 

Annan Förmånen växer med en indexering som inte är någon av 
de ovanstående. Om tillämpande parter behöver förmedla 
detaljerna kring indexeringen görs detta som ett 
tillämpningsspecifikt tillägg. 

Ingen Förmånens nominella belopp är konstant. 
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Värde Beskrivning 

Inkomstbasbelopp Förmånen växer med den ekonomiska tillväxten. 
Prisbasbelopp Förmånen är konstant i reala termer. 

 

/mislife/forsakring/premieforfarande/kommandePremie/kollektivFinansiering/typAvKollektivFinansiering 
 

Värde Beskrivning 
 

Kompensationspremie Anger att den kommande premieperioden finansieras med 
en kompensationspremie 

 
 

 

Maximeringsbidrag Anger att den kommande premieperioden finansieras med 
ett maximeringsbidrag 

 

 

/mislife/forsakring/premieforfarande/senastePremie/kollektivFinansiering/typAvKollektivFinansiering 
 

Värde Beskrivning 
 

Kompensationspremie Anger att den senaste premieperioden finansierades med 
en kompensationspremie 

Maximeringsbidrag Anger att den senaste premieperioden finansierades med 
ett maximeringsbidrag 

 

/mislife/forsakring/premieforfarande/status 
 

Värde Beskrivning 

Avslutad 
Avvaktande 

Premiebefriad 
Premiedragande 
Vilande 
Öppen 

Försäkringen tar inte emot några fler premier 
Premieförfarandet är avvaktande i väntan på att 
försäkringen ska aktiveras 
Premie betalas av pågående premiebefrielse 
Försäkringen är premiedragande 
Premieförfarandet är för närvarande vilande men kan återupptas 
Försäkringen tar emot premier om dem inkommer 
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/mislife/forsakring/premieforfarande/typAvPremieforfarande 
 

Värde Beskrivning 
 

Avtalad premie Nominellt avtalat belopp med fastslagen periodicitet (kan 
eventuellt indexuppräknas) 

Enligt premieplan  Premien sätts enligt en fastställd premieplan, påverkas 
vanligtvis av lönenivå och/eller åldersintervall (syn. 
betalningsmodell, inbetalningsmodell). 

Frilagd premie Premien finansieras av en frilagd premie pga val av 
alternativ lösning 

Målpremie Premiebelopp har angivits som målsättning för att uppnå 
en viss förmån, faktiskt inbetald premie kan avvika från 
målpremien. 

Spontanpremie Försäkringstagaren kan betala in pengar på försäkringen 
men det finns inget avtalat belopp eller given periodicitet 
för inbetalningarna 

Engångspremie Försäkringen finansieras med en engångsbetalning 

 

/mislife/forsakring/premieforfarande/typAvPremieplan 
 

Värde Beskrivning 
 

Annan Premien beräknas på andra parametrar än endast lön och 
ålder 

Lön och ålderstrappa Premien beräknas baserat på en kombination av den 
försäkrades lön och ålder 

Lönetrappa Premien beräknas baserat på den försäkrades lön 
Ålderstrappa Premien beräknas baserat på den försäkrades ålder 

 

/mislife/forsakring/premiehistorik/historiskPremie/inbetalningstillfalleRelativtTermin 
 

Värde Beskrivning 
 

Efterskott 
Förskott 
Terminens mitt 

 

/mislife/forsakring/premiehistorik/historiskPremie/typAvPremie 
 

Värde Beskrivning 
 

Engångsinbetalning 
Extrainbetalning 
Löpande inbetalning 
Återbetalning 
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/mislife/forsakring/premiehistorik/totaltInbetaltPremiebelopp/typAvPremie 
 

Värde Beskrivning 
 

Engångsinbetalning 
Extrainbetalning 
Löpande inbetalning 
Total 
Återbetalning 

 

/mislife/forsakring/undantag/standardkod 
 

Värde Beskrivning 
 

Annat Annat undantagstillstånd föreligger som avsändare om 
mottagare överenskommit om att skicka. Elementet 
InternKod används i detta fall för att ange en 
avsändarspecifik kod för att identifiera undantaget. 
Undantaget KAN medföra att väsentliga uppgifter om 
försäkringen utelämnas i leveransen. 

Arbetsgivaren är premiebefriad Arbetsgivaren är premiebefriad 
Försäkrad har avgått i pensioneringssyfte Den försäkrade har avgått i pensioneringssyfte, vilket 

KAN medföra att väsentliga uppgifter om försäkringen 
utelämnas i leveransen. 

Försäkrad är pensionär Den försäkrade har en eller flera ålderspensionsförmåner i 
försäkringen som redan är under utbetalning, vilket KAN 
medföra att väsentliga uppgifter om försäkringen 
utelämnas i leveransen. 

Kan ej levereras Väsentliga uppgifter om försäkringen utelämnas i 
leveransen pga. tekniska eller informationsmässiga skäl 
hos avsändaren. 

Osäkra uppgifter Uppgifterna om försäkringen omfattas av osäkerhet hos 
avsändaren, vilket KAN medföra att väsentliga uppgifter 
om försäkringen utelämnas i leveransen. 

Är EG överförd  Försäkringens pensionsrätt har överförts inom EU/EES 
enligt EU:s (tidigare EG:s) tjänsteföreskrifter, och 
väsentliga uppgifter om försäkringen utelämnas av den 
anledningen i leveransen. 

Är ej aktualiserad Försäkringen är inte aktualiserad (dvs. inte uppdaterad 
enligt nuvarande/gällande regelverk för aktuellt 
kollektivavtal och/eller aktuell produkt) och väsentliga 
uppgifter om försäkringen utelämnas av den anledningen 
i leveransen. 

Är ofullständig Avsändaren har inte fullständiga uppgifter om 
försäkringen, exempelvis pga. att delar av försäkringen 
hanteras av annat försäkringsbolag, vilket KAN medföra 
att väsentliga uppgifter om försäkringen utelämnas i 
leveransen. Kan anges oavsett vilket värde som anges på 
@UppgifterUtelamnas. 


