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Gäller försäkringar tecknade från 2020-06-15.

tas i en egen försäkring vari ingår även sjukpension.

1. Försäkringsavtalet
1.1 Parter
Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad försäkring som utgör en
del av BTP-planen. Försäkringen är en fondförsäkring.

Valbar del är den del av premien som den försäkrade själv kan bestämma över vad avser förvaltningen. Valbar del förvaltas i en egen
försäkring.

Försäkringsgivare är Swedbank Försäkring AB, organisationsnummer 516401-8292. Styrelsens säte är Stockholm.
Försäkringstagare till försäkringen är Arbetsgivaren. I fråga om
rätten till försäkringsförmån, rätten att insätta förmånstagare,
rätten att välja till eller välja bort återbetalningsskydd, rätten att
välja utbetalningsalternativ enligt avsnitt 4, rätten att välja och
byta fonder inom Valbar del samt rätten att flytta sparandet till
annan försäkringsgivare, anses varje försäkrad som försäkringstagare. Den försäkrade äger inte i övrigt rätt att förfoga över försäkringen.
Vilka försäkringsförmåner som gäller för försäkringen framgår av
det senaste utfärdade försäkringsbeskedet.
Försäkringen kan sägas upp av Swedbank Försäkring före försäkringstidens slut endast om premie inte betalas i rätt tid och dröjsmålet inte är av ringa betydelse. Försäkringen kan sägas upp av försäkringstagaren till utgången av månaden efter den då uppsägning
sker.
För denna försäkring gäller pensionsavtal (BTP 1) mellan Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation (BAO) och Finansförbundet från
den 2 maj 2012, BTP-nämndens ramverk för anslutning av försäkringsgivare till BTP 1, dessa försäkringsvillkor, försäkringsbesked
och därtill hörande handlingar samt de övriga handlingar som
Swedbank Försäkring vid var tidpunkt tillhandahåller för tecknande, ändring eller komplettering av försäkringsavtalet. Vidare gäller
lagen om försäkringsavtal, lagen om försäkringsrörelse och allmän
svensk lag i övrigt. För försäkringsavtalet tillämpas svensk lag oavsett var försäkringstagaren eller den försäkrade har sin vistelseort.
1.2 Definitioner
Arbetsgivare är företag som till följd av kollektivavtal är skyldiga
att försäkra sina anställda enligt BTP- planen och där den försäkrade är anställd.
Pensionsgrundande lön är den lön som grundar rätt till förmåner
enligt BTP-avtalet.
BTP-avtalet är det avtal om pensionsvillkor som slöts mellan Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation och Finansförbundet den 2
maj 2012.
BTP-nämnden är det organ som enligt kollektivavtalet mellan BAO
och Finansförbundet svarar för tolkningen av de bestämmelser och
villkor som gäller för tillämpningen av BTP-avtalet. Nämnden ska i
övrigt vara rådgivande till försäkringsgivare inom BTP-planen.
BTP-nämndens ramverk är de villkor som BTP-nämnden uppställt
för att för att ett försäkringsbolag ska få erbjuda försäkring inom
BTP 1.
Ägare och försäkringstagare är den som ingår försäkringsavtal
med Swedbank Försäkring.
Försäkrad är den på vars liv eller hälsa försäkring gäller.
Pensionskapital är det aktuella värdet av sparandet till ålderspensionen och motsvarar det sammanlagda värdet av fondandelar knutna till försäkringen.
Spartid är tiden fram till det att pensionsutbetalningarna påbörjas.
Utbetalningstid är den tid under vilken pensionsutbetalningarna
pågår.
Trygg del kallas den del av premien till BTP 1 som den försäkrade
inte kan bestämma över vad avser förvaltningen. Trygg del förvalVillkor / 2020-06

1.3 Försäkringstid
Tecknad försäkring träder i kraft från den dag skyldighet enligt
BTP-avtalet föreligger för Arbetsgivaren att försäkra den anställde
under förutsättning att premie för försäkringen betalas. Har sådan
överenskommelse träffats som avses i 1 § 3 stycket i BTP-avtalet, träder försäkringen i kraft då sådan överenskommelse kommit
Swedbank Försäkring tillhanda. Arbetsgivare och Swedbank Försäkring kan som ytterligare krav ha överenskommit att den försäkrade ska uppfylla krav på arbetsförhet eller hälsa. Försäkring träder
i så fall i kraft när dessa krav är uppfyllda.
Försäkringen upphör utan föregående uppsägning och utan någon
rätt till förlängning om och när
• den försäkrades anställning hos arbetsgivaren upphör,
• den försäkrade inte längre omfattas av BTP 1,
• Swedbank Försäkring upphör att vara leverantör av försäkringsoch pensionsprodukter för BTP 1.
Oavsett vad nu sagts upphör försäkringen att gälla den 1 februari
2018, vid vilken tidpunkt avtalet om BTP 1 upphör att gälla. Försäkringen kan dock komma att förlängas i den omfattning och på
de villkor parterna i BTP-avtalet, Arbetsgivaren och Swedbank Försäkring kan komma att avtala om.
Om försäkring upphör enligt ovan kvarligger tillgodohavandet i
ålderspension hos försäkringsbolaget som premiefri försäkring, så
kallat fribrev. I fribrevet ingår återbetalningsskydd om sådant ingick i försäkringen före ändringen till fribrev.
Skadefall där utbetalning av sjukpension enligt avsnitt 8 pågår vid
den tidpunkt försäkringen ska upphöra att gälla enligt ovan, ersätts
så länge arbetsoförmågan varar och förutsättningar för utbetalning enligt BTP-avtalet föreligger.
Under vissa förutsättningar finns rätt till efterskydd enligt punkt
8.6.
1.4 Swedbank Försäkrings rätt att ändra villkoren
Swedbank Försäkring förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor
under försäkringstiden, i den mån detta blir nödvändigt med hänsyn till ändrad lagstiftning, myndigheters föreskrifter eller ändrad
lagtillämpning.
Swedbank Försäkring har i övrigt rätt att ändra dessa villkor till den
försäkrades nackdel endast med godkännande av BTP-nämnden.
En ändring av villkoren träder i kraft en månad efter det att Swedbank Försäkring avsänt information om ändringen samt de nya
villkoren till den försäkrade. Ändringar av bagatellartad natur får
genomföras utan att den försäkrade informeras särskilt.
1.5 Anmäld lön eller inkomst
Sjukpensionsbelopp samt premie för ålderspension är bestämda
utifrån den försäkrades pensionsgrundande lön enligt närmare bestämmelser i BTP-avtalet.
2. Ändringsmöjligheter
2.1 Vilka ändringar kan göras?
Försäkrad kan alltid när som helst
• välja bort återbetalningsskydd,
• ändra förmånstagarförordnandet avseende återbetalningsskydd.
2.2 Komplettering med återbetalningsskydd
Om återbetalningsskydd valts bort kan försäkringen kompletteras
med återbetalningsskydd vid så kallad familjehändelse. Med familjehändelse avses när en försäkrad gifter sig, blir sambo, blir registrerad partner eller får barn. Begäran om komplettering med återbetalningsskydd ska göras skriftligen till Swedbank Försäkring inom
12 månader från det att sådan händelse inträffat.
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Komplettering med återbetalningsskydd utan att någon familjehändelse inträffat kan endast göras mot prövning av den försäkrades hälsa. Komplettering med återbetalningsskydd kan inte göras
efter det att försäkringsutbetalningarna påbörjats.
3. Premier
3.1 Premie för ålderspension
Premie för ålderspension och dess fördelning på Trygg del och
Valbar del regleras i BTP-avtalet. Därutöver kan inbetalning av engångspremier göras vid valfri tidpunkt till Valfri del.
3.2 Premier för riskförmåner
Premierna för riskförmåner, det vill säga sjukpension och premiebefrielse, bestäms vid varje tidpunkt utifrån försäkringsriskens storlek
samt aktsamma antagan den om framtida avkastning, försäkringsrisker, driftkostnader och skatt. Swedbank Försäkring har rätt att
ändra antagandena, dock måste de vara lika för män och kvinnor.
3.3 När ska premien betalas?
Med premie avses nedan det sammanlagda beloppet av premierna
för de i försäkringsavtalet ingående försäkringsförmånerna.
Första premien ska betalas senast 30 dagar från det att Swedbank
Försäkring översänt faktura. Betalas premien inte inom denna tid
har Swedbank Försäkring rätt att säga upp försäkringsavtalet till
upphörande 14 dagar efter det att uppsägningen avsändes.
Fortsatta premier ska betalas senast på förfallodagen. Betalas inte
premien på förfallodagen har Swedbank Försäkring rätt att säga
upp försäkringsavtalet. Uppsägningen får verkan 30 dagar efter
den dag uppsägningen avsändes till försäkringstagaren, om inte
premien betalas inom denna frist.
Betalas premien senare men inom 90 dagar från det att uppsägningen fått verkan börjar Swedbank Försäkrings ansvar åter att
gälla. Ansvaret gäller dock inte sjuk- och skadefall som inträffat
före den tidpunkt försäkringen på nytt börjar gälla.
Rätten till återupplivning finns inte om försäkringsavtalet sagts
upp på grund av dröjsmål med betalning av första premien.
3.4 Återbetalning av premie
Arbetsgivare äger rätt att begära återbetalning av premie som belöper på tid efter det att den försäkrade upphört att vara anställd i
företaget eller avlidit. Detsamma gäller om premie inbetalats för tid
under vilken premiebefrielse beviljats enligt avsnitt 9. Swedbank
Försäkring äger rätt att tillgodogöra sig för återbetalat belopp ur
försäkringen genom att lösa in fondandelar i försäkringen. Swedbank Försäkring äger rätt att bestämma i vilken ordning fondandelar ska tas i anspråk för återbetalning.
Om inte återbetalning begärs, avräknas det överskjutande beloppet från nästkommande faktura.
Betalas premie in med för lågt belopp, placeras beloppet på försäkringen tidigast när orsaken till den avvikande inbetalningen utretts
och felande belopp inbetalats.
3.5 Ansvar för fel
Swedbank Försäkring åtar sig inget ansvar gentemot den försäkrade eller förmånstagare för att återbetalning av premie föranletts
av att arbetsgivaren lämnat felaktiga uppgifter till Swedbank Försäkring eller att återbetalningen strider mot vad som kan ha överenskommits mellan arbetsgivaren och den försäkrade eller i kollektivavtal.
Swedbank Försäkring ansvarar i ovanstående fall inte för eventuella kurs- eller värdeförluster till följd av att betalning inte kunnat
identifieras eller gjorts med avvikande belopp.
4. Ålderspension
4.1 Utbetalning av ålderspension
Utbetalning av ålderspension kan göras tidigast från 55 år under
förutsättning att den anställde avgår ur tjänst i sin helhet eller efter arbetsgivarens godkännande partiellt.
Till grund för utbetalningarna av ålderspension ligger värdet av
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pensionskapitalet vid varje tidpunkt. Pensionsbeloppet bestäms
med stöd av ett genom försäkringstekniska metoder fastställt delningstal (se punkten 4.5).
Trygg del kan tas ut endast i form av livsvarig ålderspension och
endast i pensioneringssyfte. Utbetalning kan inte göras med större
andel av försäkringen än vad som motsvarar den reducerade arbetstiden.
Valbar del kan tas ut temporärt eller livsvarigt. I båda fallen kan den
försäkrade välja att återbetalningsskydd ska gälla under utbetalningstiden. De olika utbetalningsalternativen beskrivs nedan under
punkterna 4.2 – 4.4.
Om försäkringen under spartiden gällt utan återbetalningsskydd,
kan inte återbetalningsskydd väljas till.
Om pensionskapitalet vid första utbetalningstillfället är mindre än
30 procent av gällande prisbasbelopp har Swedbank Försäkring
rätt att ersätta de periodiska utbetalningarna med en engångsutbetalning. Swedbank Försäkring äger rätt att förkorta den valda
utbetalningstiden eller ändra utbetalningstermin så att beloppet
per utbetalningstillfälle uppgår till minst det belopp som Swedbank
Försäkring vid var tid anger.
Efter det att utbetalningarna påbörjats kan avkortning eller förlängning av utbetalningstiden för Valbar del endast göras i den
mån ändringen är förenlig med gällande skattelagstiftning och kan
ske utan riskökning för Swedbank Försäkring.
4.2 Livsvarig utbetalning med återbetalningsskydd
Utbetalning görs så länge den försäkrade lever. Avlider den försäkrade fortsätter utbetalningarna till förmånstagarna under så lång
tid att den sammanlagda tiden för utbetalning av ålderspensionen
och återbetalningsskyddet uppgår till 20 år. Utbetalningen från
återbetalningsskyddet är då lika stor som den ålderspension som
skulle ha fortsatt att utgå om den försäkrade inte hade avlidit. Detta innebär att pensionskapitalet vid dödsfallet nedsätts till det belopp som hade gällt om utbetalningstiden för ålderspensionen varit
densamma som tiden för återbetalningsskyddet.
4.3 Temporär utbetalning med återbetalningsskydd
Utbetalning görs temporärt under 5-20 år. Om pensionen upphör
att utbetalas vid 65 års ålder, kan utbetalningstiden vara kortare,
dock lägst tre år. Avlider den försäkrade fortsätter utbetalningarna
till förmånstagarna under den tid som återstod av utbetalningstiden för ålderspensionen vid dödsfallet.
4.4 Temporär eller livsvarig utbetalning utan återbetalningsskydd
Utbetalningen kan vara temporär under 5-20 år eller pågå så länge
den försäkrade lever. Om pensionen upphör att utbetalas vid 65 års
ålder, kan utbetalningstiden vara kortare, dock lägst tre år. Avlider
den försäkrade görs inga ytterligare utbetalningar och försäkringen upphör.
4.5 Delningstal vid utbetalning
Storleken på varje utbetalning bestäms till försäkringens tekniska
återköpsvärde vid utbetalningstillfället dividerat med ett delningstal. Delningstalet är nuvärdet av en utbetalning av en krona per
månad (eller eventuell annan betalningstermin som kan ha överenskommits), under den tid utbetalningen skall eller förväntas ske
och bestäms med antaganden om sparandets värdetillväxt, dödlighet och skatt samt avtalade avgifter. Antagandena kan ändras
av Swedbank Försäkring, dock måste antaganden vara lika för män
och kvinnor.
5. Återbetalningsskydd
Försäkringen gäller med återbetalningsskydd om inte detta valts
bort av den försäkrade. Återbetalningsskydd utbetalas vid den försäkrades död. Har återbetalningsskyddet valts bort av den försäkrade görs ingen utbetalning och försäkringen upphör. Detsamma
gäller om det saknas förmånstagare till vilken utbetalning kan göras.
Till grund för pensionsutbetalningarna ligger pensionskapitalets
värde vid varje tidpunkt.
Pensionsbeloppet bestäms med stöd av ett genom försäkringstek-
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niska metoder fastställt delningstal (se punkten 4.5).
Utbetalning av återbetalningsskydd från Valfri del görs under fem
år eller, om ålderspensionen redan börjat utbetalas, under den tid
som vid dödsfallet återstod av utbetalningstiden för ålderspensionen.
Utbetalning av återbetalningsskydd från Trygg Del görs under fem
år eller, om ålderspensionen redan börjat utbetalas, 20 år med avdrag för den tid ålderspensionen utbetalats.
Om försäkringens värde vid första utbetalningstillfället är mindre
än 30 procent av gällande prisbasbelopp har Swedbank Försäkring
rätt att ersätta de periodiska utbetalningarna med en engångsutbetalning. Swedbank Försäkring äger rätt att förkorta den valda
utbetalningstiden eller ändra utbetalningstermin så att beloppet
per utbetalningstillfälle uppgår till minst det belopp som Swedbank
Försäkring vid var tid anger.
6. Förmånstagare
Den försäkrade är förmånstagare till ålderspension och sjukpension. Detta förordnande får inte ändras eller återkallas.
Förmånstagare till återbetalningsskydd är den eller de personer
som genom förmånstagarförordnandet ska få utbetalning om den
försäkrade avlider. Endast den försäkrade har rätt att sätta in förmånstagare.
Förmånstagarförordnande, eller ändring av förordnande, ska anmä
las skriftligen till Swedbank Försäkring.
Förmånstagare till återbetalningsskyddet vid den försäkrades död
är om inget annat anmäls:
1. Den försäkrades make/sambo/registrerad partner
2. Den försäkrades barn
Utöver ovan kan följande personer sättas in som förmånstagare till
återbetalningsskydd:
• Före detta make/sambo/registrerad sambo.
• Barn, styvbarn eller fosterbarn till någon av ovanstående.
• Styvbarn och fosterbarn till den försäkrade.
Förmånstagare får inte förfoganderätt till försäkringen vid den försäkrades död.
Förmånstagare kan helt eller delvis avstå från sin rätt, varvid den
eller de förmånstagare inträder som skulle ha fått beloppen om den
avstående varit avliden. Har ett avstående gjorts och det senare
kommer att saknas förmånstagare till det som avståtts, inträder
åter den avstående som förmånstagare till det avstådda.
Saknas förmånstagare görs ingen utbetalning.
6.1 Tolkningsregler för förmånstagarförordnande
Används nedanstående begrepp i förmånstagarförordnande ska de
anses ha följande innebörd:
Make
Med make menas person med vilken den försäkrade var gift med
vid dödsfallet. Förordnande till make gäller även när mål om äkten
skapsskillnad pågår. Med make jämställs även partner enligt lagen
om registrerat partnerskap. Förordnande till registrerad partner är
gällande även när mål om upplösning av registrerat partnerskap
pågår.
Sambo
Med sambo avses ogift person, som under äktenskapsliknande förhållanden eller under förhållanden som liknar registrerat partnerskap, vid dödsfallet stadigvarande sammanbott med ogift försäk
rad förutsatt att de:
• har eller har haft eller väntar barn tillsammans eller
• tidigare har varit gifta med varandra eller levt samman i registrerat partnerskap eller i vart fall
• stadigvarande sammanbott sedan minst sex månader.
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Barn
Med barn avses försäkrads arvsberättigades barn. Barns avkom
lingar är inte förmånstagare. Finns det flera barn som är förmåns
tagare fördelas pensionen i lika proportioner såvida inget annat
anges.
7. Fondförvaltning
7.1 Allmänt om Fondförvaltning
Med fond avses nedan svensk eller utländsk värdepappersfond,
svensk eller utländsk specialfond samt annan utländsk fond som
Swedbank Försäkring vid var tid tillhandahåller för placering i försäkringen och som av BTP-nämnden godkänts för placering. Försäkringsgivaren har inget ansvar för värdeutvecklingen på fondsparandet.
Trygg Del placeras i en portfölj av fonder som godkänts av
BTP-nämnden, Swedbank Generation Trygg. Blandningen av aktiefonder och räntefonder i portföljen varierar beroende på den försäkrades ålder. Andelen räntefonder ökar med åldern för att möjliggöra både värdetillväxt och trygghet.
Valbar del av premien placeras initialt i samma portfölj som den
Trygga delen. Den försäkrade har därefter rätt att välja fonder inom
det fondsortiment som godkänts av BTP-nämnden.
Swedbank Försäkring är ägare till fondandelarna men ansvarar inte
för värdeutvecklingen av dessa.
Varje premie får placeras i det antal fonder som Swedbank Försäkring vid var tid medger. Swedbank Försäkring har vid var tid rätt att
bestämma minsta möjliga placering per fond. Värdet av sparandet
motsvarar vid var tid värdet av fondandelarna. För fonder gäller de
fondbestämmelser som vid var tid gäller för de fonder i vilka inbetalda premier är placerade.
Om Swedbank Försäkring efter BTP-nämndens godkännande beslutar att inte längre tillhandahålla en viss fond, får inga ytterligare premieinbetalningar eller byten göras till fonden. Swedbank
Försäkring äger även rätt att omplacera befintliga medel i fonden
till annan fond som BTP-nämnden bedömer vara likvärdig med den
uteslutna fonden eller, om sådan fond inte finns i det erbjudna sortimentet, i en kort räntefond, så kallad penningmarknadsfond. Swedbank Försäkring ska dock innan detta görs kontakta den försäkrade,
eller den som trätt i försäkringstagarens ställe när det gäller rätten
att bestämma fondplacering, för att ge denne möjlighet att själv
anvisa fond till vilken medlen ska flyttas. Om sådan anvisning inte
lämnas inom den tid Swedbank Försäkring anger i underrättelsen,
omplaceras medlen till den av Swedbank Försäkring bestämda fonden.
7.2 Fondhandel, räntebestämmelser med mera
Köp och inlösen av fondandelar, till följd av in- och utbetalningar
samt fondbyten, genomförs så snart det är möjligt från det att
Swedbank Försäkring erhållit erforderligt underlag för transaktionen. Hur lång tid en transaktion tar är bland annat beroende av
bryttidpunkterna i berörda fonder och antalet affärs- och likviddagar som fonden tillämpar. Köp och inlösen kan också försenas på
grund av pågående handel med fondandelar, avgifts- och skatteuttag, fördröjd eller utebliven kurssättning, stängda marknadsplatser eller störningar i de tekniska och administrativa system varav
transaktionen är beroende.
För flytt av pensionskapital gäller en särskild tidsfrist som framgår
av avsnitt 13.
Vid periodisk utbetalning inlöser Swedbank Försäkring fondandelar
inför varje utbetalningstillfälle vid den tidpunkt som är administrativt och tekniskt mest lämplig.
Utdelning från investeringsfond återinvesteras i försäkringen.
Försäkringstagaren eller den försäkrade ska, inom skälig tid, skriftligen till Swedbank Försäkring påtala fel och brister vid placering av
premier och omplacering av fondandelar som vid var tid är kopplade
till försäkringen med mera.
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8. Sjukpension
8.1 Definitioner
I försäkringsavtalet och i dessa villkor avses med.
Arbetsoförmåga
Av sjukdom eller olycksfall föranledd nedsättning av arbetsförmågan med minst 25 procent. Isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrift jämställs med sjukdom. Havandeskap anses inte
som sjukdom.
Sjukperiod
Den tid arbetsoförmåga, som omfattas av försäkringen, varar utan
avbrott under försäkringstiden.
Karenstid
Den tid sjukperiod skall pågå innan rätt till ersättning inträder. Karenstiden framgår av BTP-avtalet. I karenstiden får inte inräknas
sjukperiod eller del av sjukperiod som pågått under tid då försäkringen inte gällt.
Om det av Försäkringskassans beslut framgår att rätten till sjukersättning inträder vid en tidigare tidpunkt än dagen för beslutet,
utbetalas sjukpension från den tidigare tidpunkten under förutsättning att den försäkrade då omfattades av försäkringen.
8.2 Rätten till ersättning
Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada får
arbetsförmågan nedsatt med minst 25 procent, föreligger rätt till
ersättning för sjukperiod som varar utöver den avtalade karenstiden.
Ersättning lämnas inte för skadefall som inträffar innan den försäkrades anställning hos arbetsgivaren påbörjats eller efter det att
den försäkrades anställning hos arbetsgivaren upphört.
8.3 Ersättningens storlek
Ersättning utgår enligt bestämmelserna i BTP-avtalet.
De för försäkringen gällande ersättningsbeloppen framgår av det
senast utfärdade försäkringsbeskedet.
Fullständig arbetsoförmåga ger rätt till hela försäkringsbeloppet.
Nedsättning av arbetsförmågan med minst 25 procent ger rätt till
så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar nedsättningen.
8.4 Indextillägg
Efter en sammanhängande ersättningsperiod om minst 12 månader indexeras ersättningsbeloppet enligt nedan. Sjukperiod anses
som sammanhängande om den inte avbrutits av friskperiod om
minst 14 dagar.
Varje första januari omräknas ersättningsbeloppet med förändringen av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring under
året närmast dessförinnan, dock att förändring av prisbasbeloppet
inte beaktas till den del den överstiger fem procent.

sättningen.
Begreppen arbetsoförmåga, sjukperiod och karenstid har definierats under punkt 8.1.
Premiebefrielse gäller i samma grad som den försäkrade har rätt till
sjukpension enligt avsnitt 8.
Vid premiebefrielse tillförs ålderspensionen medel av Swedbank
Försäkring upp till den avtalade premien för ålderspensionen månadsvis, dock inte tidigare än från den tidpunkt arbetsgivaren fullgjort vad som åligger denne enligt punkten 14.
9.2 Betalning av premie under ersättningstid
Under tid ersättning utgår från premiebefrielseförsäkringen är försäkringstagaren befriad från att betala premier för försäkringens
förmåner i samma grad som den försäkrade är arbetsoförmögen.
10. Dödsfallsreglering
10.1 Dödsfallsreglering
Dödsfallsreglering görs snarast möjligt efter det att Swedbank Försäkring från Statens person- och registernämnd (SPAR) eller motsvarande myndighet mottagit meddelande om att den försäkrade
avlidit eller från den eventuellt tidigare dag då Swedbank Försäkring mottagit dödsfallsintyg, dödsattest, dödsbevis eller liknande
handling som styrker dödsfallet. Den dag dödsfallsreglering görs
kallas dödsfallsregleringsdag.
10.4 Utbetalningsbestämmelser
Utbetalning av återbetalningsskydd ska påbörjas senast en (1)
månad efter det att den som gör anspråk på beloppet fullgjort vad
som åligger honom enligt punkt 14. Om det finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet
varit oriktig eller ofullständig, behöver utbetalningen dock inte ske
förrän en månad förflutit efter det att en sådan utredning har avslutats. Detsamma gäller om det inte utan närmare utredning kan
fastställas vilka som är berättigade förmånstagare. Utredningen
ska bedrivas med tillbörlig skyndsamhet.
Sker utbetalningen senare än vad som sagts ovan betalar Swedbank Försäkring dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Ränta betalas inte om den är mindre än en halv procent av prisbasbeloppet för januari månad det år utbetalningen sker.
11. Avgifter och skatt
11.1 Allmänt om avgifter och skatt
Under försäkringstiden belastas pensionskapitalet med avgifter
för driftskostnader och skatter. De vid tecknandet av försäkringen
gällande avgifterna framgår av Bilaga 1 till dessa villkor. Avgifterna
gäller tills vidare och kan ändras efter BTP-nämndens godkännande.
Försäkringstagaren ska underrättas om sådan ändring. Höjning av
avgift får tillämpas tidigast 30 dagar efter att sådan underrättelse
sänts.

8.5 Betalning av premie under ersättningstid
Under tid ersättning utgår från sjukpensionen är arbetsgivaren befriad från att betala premie för sjukpensionen i samma grad som
den försäkrade är arbetsoförmögen. Premie ska således betalas i
förhållande till graden av arbetsförmåga.

Swedbank Försäkring tillgodogör sig för avgifter och skatt enligt
följande.

8.6 Efterskydd
Försäkrad som avgått ur tjänst utan omedelbart utgående ålderspension och som inte har erhållit annan pensionsgrundande anställning har under de första tre månaderna efter avgången ett
efterskydd bestående av rätt till sjukpension.

• varje kalendermånad eller
• vid andra tidpunkter som försäkringens försäkringstagare får
meddelande om vid årets början eller
• vid någon annan tidpunkt då någon händelse inträffar som är definitiv för försäkringen. Med definitiv händelse menas dödsfall,
utbetalning, återköp eller annullering.

9. Premiebefrielse
9.1 Allmänt om premiebefrielse
Premiebefrielse innebär att Swedbank Försäkring betalar in premierna till ålderspensionen och att arbetsgivaren befrias från att
betala in premie i motsvarande mån.
Hel arbetsoförmåga medför rätt till fullständig premiebefrielse.
Nedsättning av arbetsförmågan med minst 25 procent medför rätt
till premiebefrielse med så stor del av premien som motsvarar nedVillkor / 2020-06

Avgifterna tas ut genom att fondandelar tas i anspråk. Uttag för
avgifter görs

Uttag för skatt görs
• under januari månad beskattningsåret eller
• vid andra tidpunkter som försäkringens försäkringstagare får
meddelande om vid årets början eller
• vid någon annan tidpunkt då någon händelse inträffar som är definitiv för försäkringen. Med definitiv händelse menas dödsfall,
utbetalning, återköp eller annullering.

FÖRSÄKRINGSVILLKOR
Swedbank Pensionsplan BTP 1
Sida
5(7)
11.2 Avgift för drift
Avgifterna för drift får tas ut i form av
•
•
•
•

procentuell andel av premien,
procentuell andel av försäkringens värde,
periodiskt uttag av fast belopp,
procentuell andel av utbetalat belopp procentuell andel av försäkringens risksumma.

11.3 Avgift vid flytt
Vid flytt av pensionskapital till annan försäkringsgivare har Swedbank Försäkring rätt att ta ut skälig avgift. Swedbank Försäkring
tillgodogör sig avgiften ur försäkringens värde.
11.4 Arvsvinst
Arvsvinster uppkommer när det finns ett kvarstående värde i en
försäkring vid dödsfall men utbetalning inte kan göras på grund av
att återbetalningsskyddet valts bort. Arvsvinst tilldelas kvarvarande försäkringar av liknande slag i enlighet med försäkringsbolagets
försäkringstekniska antaganden. Den årliga arvsvinsten är lika med
pensionskapitalets värde multiplicerad med dödligheten, vid den
tidpunkt då avgifterna tas ut. Dödligheten är lika med de tal som
anges i Bilaga 1, tabell 1.
Arvsvinsten tillförs pensionskapitalet genom att Swedbank Försäkring gör inbetalningar till ålderspensionen vid samma tidpunkter som uttag för avgifter görs.
11.5 Avkastningsskatt
Avkastningsskatt beräknas enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.
11.6 Redovisning
Swedbank Försäkring redovisar varje år skriftligen gjorda avgiftsoch skatteuttag till den försäkrade.
11.7 Kontrolluppgift
Swedbank Försäkring lämnar kontrolluppgift om pensionsförsäkring till Skatteverket enligt vad som följer av 6, 11 och 12 kapitlet,
lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
12. Återköp med mera
Försäkringar som ingår i Swedbank Pensionsplan är skattemässigt pensionsförsäkringar. Det innebär att de inte kan pantsättas
eller belånas och inte heller ändras så att de förlorar sin karaktär
av pensionsförsäkring. Försäkringen får heller inte återköpas eller
överlåtas oavsett vad därom är föreskrivet i Inkomstskattelagen.
Förmånstagare får insättas endast i den utsträckning detta är tillåtet enligt Inkomstskattelagen.
13. Flytt till annan försäkringsgivare
Under förutsättning att BTP-avtalet så medger och under de förutsättningar som där anges eller av BTP-nämnden bestämts, får pensionskapitalet flyttas till annan försäkringsgivare. En ytterligare
förutsättning är att det i försäkringen ingår återbetalningsskydd.
Den försäkring till vilken kapitalet flyttas måste uppfyller de villkor
för flytt som uppställs i inkomstskattelagen.
Flytt kan inte göras efter det att den försäkrade avlidit eller efter
det att pensionsutbetalningarna påbörjats.
Flytt kan inte göras från Valbar del till Trygg del och tvärtom.
Vid flytt äger Swedbank Försäkring rätt att ta ut en avgift.
En begäran om flytt ska göras skriftligen av den försäkrade och i förekommande fall godkännas skriftligen av annan som äger rätt till
försäkringen på grund av oåterkalleligt förmånstagarförordnande
eller på annan grund.
Begäran om flytt ska göras på särskild blankett som tillhandahålls
av Swedbank Försäkring. Försäkringstagaren ska på det sätt Swedbank Försäkring kräver styrka att pensionsförsäkring av samma
slag tecknats i annat bolag. Överföring av pensionskapital till det
andra bolaget ska göras inom en månad från det att försäkringstaVillkor / 2020-06

garen inkommit med de handlingar Swedbank Försäkring infordrat.
Swedbank Försäkring avyttrar fondandelar vid den tidpunkt som
Swedbank Försäkring bedömer administrativt och tekniskt mest
lämplig.
Försäkringsavtalet upphör att gälla dagen efter den dag utbetalning gjorts till det andra bolaget. Detta innebär att samtliga riskförmåner upphör att gälla och att eventuella pågående utbetalningar från premiebefrielse och sjukpension upphör.
14. Anmälan av skadefall
Anmälan om dödsfall ska göras till Swedbank Försäkring snarast
möjligt. De handlingar och övriga upplysningar som är av betydelse
för bedömning av försäkringsfallet och Swedbank Försäkrings ansvarighet ska anskaffas och insändas utan kostnad för Swedbank
Försäkring.
Anmälan om en sjukdom eller olycksfallsskada ska göras skriftligen
till Swedbank Försäkring snarast möjligt efter sjukperiodens början. Anspråk på ersättning avseende premiebefrielse eller sjukpension ska styrkas med intyg från Försäkringskassan. Under sjukperioden ska sådana intyg därefter fortlöpande skickas in till Swedbank
Försäkring.
Om Försäkringskassan har beslutat bevilja den försäkrade aktivitetsersättning, sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning,
ska beslutet omedelbart skickas in till Swedbank Försäkring. Detsamma gäller om Försäkringskassan därefter beslutar att upphäva
rätten till sådan ersättning.
Swedbank Försäkring äger rätt att i ett för försäkringsbranschen
gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda
skador i anledning av denna försäkring.
15. Ansvarsbegränsningar
Swedbank Försäkring är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå
om utredning rörande försäkringsfall, fondtransaktion eller utbetalning fördröjs på grund av krig eller politiska oroligheter eller på
grund av lagbud, myndighets åtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet.
Swedbank Försäkring är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta
skada som uppkommer, om bolaget varit normalt aktsamt.
Försäkringen är inte giltig i den mån utbetalning av försäkringsbelopp eller tillhandahållande av försäkringsskydd skulle riskera
att utsätta Swedbank Försäkring AB eller bolag i koncern i vilken
Swedbank Försäkring AB ingår, för sanktion, förbud eller begränsning enligt beslut av eller lagar och förordningar antagna av FN
eller EU.
16. Vart vänder jag mig
För att få svar på dina frågor vänder du dig i första hand till ditt
Swedbanks/sparbankskontor.
Det är en självklarhet för Swedbank Försäkring att hålla en god service i alla försäkringsfrågor. Missförstånd och andra oklarheter kan
uppstå, men för det mesta kan sådana klaras upp om du kontaktar
oss. Skulle du ändå vara missnöjd med hanteringen av din försäkring kan du vända dig till nedanstående instanser.
Konsumenternas Försäkringsbyrå Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig och obunden rådgivningsbyrå, som avgiftsfritt
lämnar vägledning i frågor inom försäkringsområdet. Byrån står i
kontakt med klagomålsansvariga i försäkringsbolagen och håller
dem och berörda myndigheter informerade i aktuella konsumentfrågor.
Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Box 24215, 104 51 Stockholm.
Telefon 08-22 58 00, fax 08-24 88 91.
www.konsumenternasforsakringsbyra.se
Konsumentvägledning
Konsumentvägledare, som finns i de flesta kommuner, lämnar råd i
hushållsekonomiska och juridiska frågor.
Konsumentverket (KO)
Konsumentverket arbetar bland annat förebyggande för god mark-
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nadsföringssed och skäliga avtalsvillkor. Verkets uppgift är att
övervaka att företagen följer de regler som gäller på konsumentområdet och att konsumenternas rättigheter respekteras.
Konsumentverket.
Box 48, 651 02 Karlstad.
Telefon 0771-42 33 00, fax 054-19 41 95.
www.konsumentverket.se
Allmänna Reklamationsnämnden, ARN
Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet, vars huvuduppgift är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare.
Nämnden kan behandla de flesta typer av försäkringstvister för privatpersoner. Nämndens prövning är kostnadsfri och besluten är att
betrakta som rekommendationer till parterna. Anmälan skall normalt inkomma inom sex månader från avvisat krav.
Allmänna Reklamationsnämnden.
Box 174, 101 23 Stockholm.
Telefon 08-508 860 00
E-mejl www.arn@arn.se, www.arn.se
Allmän domstol
Du har naturligtvis också rätt att få din sak prövad i domstol, i första hand i tingsrätten. Då kan man i många fall utnyttja den allmänna rättshjälpen eller den rättsskyddsförsäkring som finns i hem och
villahemförsäkringen.
17. Hur behandlas dina personuppgifter?
Swedbank Försäkring behandlar dina personuppgifter bland annat
för att vi ska kunna administrera och uppfylla försäkringsavtal,
samt för att vi ska kunna utföra åtgärder som har begärts innan
och efter att avtal har ingåtts. Dina personuppgifter behövs även
för att vi som försäkringsbolag ska kunna följa lagar, förordningar
samt myndighetsbeslut.
Om du ansöker om riskförsäkringar, exempelvis en sjukförsäkring,
så behandlar Swedbank Försäkring dina hälsouppgifter bland annat
vid bedömning av din försäkringsansökan, så kallad riskbedömning
och vid bedömning av din rätt till försäkringsersättning, så kallad
skadereglering. I vissa fall behandlar vi även dina hälsouppgifter när
du ändrar en gällande försäkring. Vi kan även använda hälsouppgifter för statistiska beräkningar för att vi som försäkringsbolag ska
kunna följa gällande regler. Hälsouppgifter behandlas med särskild
försiktighet.
Vi behandlar hälsouppgifter med stöd av tre grunder i EU:s dataskyddsförordning; ”fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk”, ”fullgörelse av skyldigheter och rättigheter inom områdena social trygghet och socialt skydd” och/eller ”för att det är nödvändigt för statistiska ändamål”.
Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas hos företag och organisationer som samarbetar med Swedbank Försäkring
både inom Swedbankkoncernen eller sparbankerna men även andra
bolag. Swedbank Försäkring har ingått särskilda personuppgiftsbiträdesavtal med företag som behandlar personuppgifter för Swedbank Försäkrings räkning.
Dina rättigheter
Du har rätt att få veta om Swedbank Försäkring behandlar dina personuppgifter och i så fall få ett utdrag. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade, att invända mot samt begära begränsning
av den behandling av personuppgifter som vi utför. Du har också
rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade eller flyttade.
Swedbank Försäkring hanterar dina personuppgifter enligt gällande regelverk. Swedbank Försäkrings dataskyddsombud kan kontaktas via post i kuvert märkt ”Dataskyddsombud” och skickas till
Swedbank Försäkring AB, 105 34 Stockholm.
Personuppgiftsansvarig är Swedbank Försäkring AB, organisationsnummer 516401-8292.
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För fullständig information om Swedbank Försäkrings behandling
av personuppgifter, vänligen se ”Swedbanks principer för behandling av personuppgifter” på Swedbank.se eller kontakta Kundcenter
eller ditt kontor.
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Bilaga 1
Avgifter med mera
Swedbank Pensionsplan BTP 1
Endast Swedbank Försäkrings avgifter anges. Fondbolagets avgift
för fondförvaltning tillkommer. Denna tas ut vid kurssättningen av
fondandelarna.
Avgift för driftkostnader
• Trygg del, ingen avgift.
• Valbar del, 85 kronor per år.
Avgift vid flytt av pensionskapital till annan försäkringsgivare
150 kronor.
Premie för premiebefrielse
Premie tas ut enligt vid var tid gällande försäkringstariff.
Premie för sjukpension
Premie tas ut enligt vid var tid gällande försäkringstariff.
Arvsvinst
Tilldelas försäkring utan återbetalningsskydd. Den årliga arvsvinsten är lika med pensionskapitalets värde multiplicerad med dödligheten. Av tabell 1 framgår vad dödligheten är vid olika åldrar.
Tabell 1
Ålder

Dödlighet %

20

0,03

25

0,03

30

0,04

35

0,06

40

0,08

45

0,11

50

0,18

55

0,28

60

0,45

65

0,73

70

1,21

75

1,99

80

3,29

85

4,23

90

7,01
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