MIS Life Insurance XML
Tilläggsdokument version 1.6.2 2011-03-28

MISLIFE XML
Version: 1.6.2

Tilläggsdokument version 1.6.2 2011-03-28
Detta dokument innehåller tillägg och ändringar av version 1.6.2 som beslutats av
Teknikgruppen. Dokumentet är ett komplement till version 1.6.2 av MIS Life XML.

Datum & Beslut

Term

Beskrivning

2009-05-13 Ändrat
namn &
beskrivning

Intjänad tjänstetid under 7,5
basbelopp

Den intjänade tjänstetiden under 7,5 basbelopp
uttryckt i antal månader som den anställde varit ansluten till ITP eller någon annan samordningsbar pensionskassa.

\number ntype="IITMB"
2009-05-13 Ändrat
namn &
beskrivning

Intjänad tjänstetid över 7,5
basbelopp

Den intjänade tjänstetiden uttryckt i antal månader
som den anställde varit ansluten till ITP eller någon
annan samordningsbar pensionskassa reducerat med
det antal månader den anställde haft en alternativ
ITP-lösning. Reduceringen kan endast bli aktuell om
den försäkrade någon gång ändrat från alternativ till
traditionell ITP.

\number ntype="IITMA"
2009-05-13 Ändrat
namn &
beskrivning

Beräknad tjänstetid under 7,5
basbelopp

Den beräknade tjänstetiden uttryckt i antal månader
som den anställde beräknas uppnå från anställningsdatum fram till pensionsåldern (inklusive ev. tidigare
intjänad tjänstetid).

\number ntype="BTTMB"
2009-05-13 Ändrat
namn &
beskrivning

Beräknad tjänstetid över 7,5
basbelopp

Den beräknade tjänstetiden uttryckt i antal månader
som den anställde beräknas uppnå från anställningsdatum fram till pensionsåldern (inklusive ev. tidigare
intjänad tjänstetid) reducerat med det antal månader
den anställde haft en alternativ ITP-lösning. Reduceringen kan endast bli aktuell om den försäkrade någon
gång ändrat från alternativ till traditionell ITP.

\number ntype="BTTMA"
2009-05-13 Ändrat
namn &
beskrivning

Tjänstetidsfaktor under 7,5
basbelopp

Tjänstetidsfaktorn under 7,5 basbelopp är ett decimaltal som om det är under 1,0 reducerar ålderspensionsoch familjepensions-förmånerna. I täljaren anges den
beräknade tjänstetiden i antal månader och i nämnaren anges vanligen talet 360. Tjänstetidsfaktorn kan
maximalt bli 1,0.

\number ntype="TJTFB"
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Datum & Beslut

Term

Beskrivning

2009-05-13 Ändrat
namn &
beskrivning

Tjänstetidsfaktor över 7,5
basbelopp

Tjänstetidsfaktorn över 7,5 basbelopp är ett decimaltal
som om det är under 1,0 reducerar ålderspensionsoch familjepensions-förmånerna. I täljaren anges den
beräknade tjänstetiden i antal månader reducerat med
det antal månader den anställde haft en alternativ
ITP-lösning. Reduceringen kan endast bli aktuell om
den försäkrade någon gång ändrat från alternativ till
traditionell ITP. I nämnaren anges vanligen talet 360.
Tjänstetidsfaktorn kan maximalt bli 1,0.

\number ntype="TJTFA"
2009-05-13 Tillägg
av termer under
Olycksfall samt
Förtids- och
invaliditetskapital

Utbetalnigstermin

Utbetalningstermin:
E = engångsutbetalning,
F01 = månadsvis i förskott,
E01 = månadsvis i efterskott,
F03 = kvartalsvis i förskott,
E03 = kvartalsvis i efterskott,
F06 = halvårsvis i förskott,
E06 = halvårsvis i efterskott,
F12 = årsvis i förskott,
E12 = årsvis i efterskott.
M01 = mitten av månaden
M03 = mitten av kvartal
M06 = mitten av halvår
M12 = mitten av år
Om utbetalningstermin inte är definierad skall värde
utelämnas.
\indicator itype="ubterm" ind=" "

2009-09-10 Tillägg
av koder,
Teknikgruppsmöte

Produktkoder - PKMP

Itp avdelning 1 = ITP1
Ftp avdelning 1 = FTP1
PA-KFS 09 = PAKFS09
Ktp (avdelning 2) = KTP
Ktpk Egenpension = KTPKE
Ktpk Ursprunglig = KTPKU
Ktp Tiotaggare = KTP10
Ktp Tiotaggare, Bottenplatta = KTP10B
Tiotaggare, allmän (anv om avtal är okänt) = ALLM10
PPA-07 = PPA07
K06 Bil G = K06
K06 Bil G, PPAK Bottenplatta = K0610B
PPAK (Kompl del av PPA 07)
Teaterförbundets kollektivavtal på scenområdet = AIP
Idrottsutövarpension = IUP

2009-09-10 Tillägg
av ny term

Utställarens identitet

Beskrivning: Utställarens organisationsnummer, 12
siffror med bindestreck, t.ex. 16555555-5555
\mislife\party ptype="I" pno=" "
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Datum & Beslut

Term

Beskrivning

2009-12-09 Beslut
Teknikgruppen

Kapitlet: Regler för användning
av vissa termer - Prisbasbelopp
och basbelopp

Följande text finns i dokumentet: “Prisbasbelopp och
basbelopp anges med två decimaler och utan kommatecken. Exempelvis anges två och ett halvt prisbasbelopp som “250”. Koder som kan anges i attributet unit
är: BB = Basbelopp, PBB = Prisbasbelopp.“
Denna text ändras enligt följande:
BB = Basbelopp tas bort,
IBB = Inkomstbasbelopp läggs till,
FBB = Förhöjt prisbasbelopp läggs till,
PBB = Prisbasbelopp behålls som det är.

2009-12-09 Beslut
Teknikgruppen

TxId (Min Pension)

Idag finns TxId inte med i Kundfråga. Efter önskemål
beslutades att detta skall läggas till även i Kundfråga.

2010-06-09 Beslut
Teknikgruppen:
Tillägg av kod
“PKMP”

Produktkod PKMP: PAKFSIPR

PA-KFS IPR Personer som var anslutna till "gamla"
PA-KFS 2008-12-31 men inte längre är anslutna har
en intjänad pensionsrätt som skall markeras med
denna produktkod. = PAKFSIPR

2010-12-01 Beslut
Teknikgruppen:
Tillägg av nytt fält
på Försäkringsnivå
under Innehav.

Innehav, anskaffningsvärde

Beskrivning: Anskaffningsvärde är viktigt när det
handlar om tillgångar som varierar mycket i värde från
en tid till en annan, dvs tillgångar som fonder och
depåförsäkringsinnehåll. Ange det faktiska anskaffningsvärdet, dvs det antal kronor kunden har köpt placeringsprodukter för.
\holding\amount atype="AV"

2010-12-01 Beslut
Teknikgruppen:
Tillägg av nytt fält
på Försäkringsnivå

Portföljförvaltningstjänst

Beskrivning: Anger portföljförvaltningstjänst om
sådan är kopplad till försäkringsavtalet. Anges med J
och namnet på portföljförvaltartjänsten. I annat fall
anges inget.
\indicator itype="PFT" ind=" "

2010-12-01 Beslut
Teknikgruppen:
Tillägg av nytt fält
på Försäkringsnivå

Partnersåld

Beskrivning: Indikerar om försäkringsavtalet är sålt
via partner, anges med J eller N där J står för att partner varit med i försäljningen av försäkringen.
\indicator itype="PAR" ind=" "

2010-12-01 Beslut
Teknikgruppen:
Tillägg av nytt fält
på Försäkringsnivå

Premieuppehåll, datum

Beskrivning: Anger om ett gällande och premiedragande försäkringsavtal har ett uppehåll i premiebetalningen och från vilket datum uppehållet gäller. Anges
med J och datum. I annat fall anges inget.
\indicator itype="PUPP" ind=" " date=" "

2011-03-28 Beslut
Teknikgruppen:
Tillägg “Klausul”
på försäkringsnivå

Klausul (finns idag under
moment, läggs även på
Försäkringsnivå:

Beskrivning: Tillåtna koder är “J” eller “N” där “J”
betyder att momentet har klausul och “N” betyder att
momentet inte har någon klausul. Utelämnad term
innebär att säker uppgift ej kan levereras.
\indicator itype="KL" ind=" "

mislife\insurance
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