TJÄNSTEPENSION FRÅN JOBBET

SAF-LO för privatanställda
arbetare
Du som är privatanställd arbetare och omfattas av SAF-LO-avtalet
har rätt till tjänstepension (avtalspension). Din arbetsgivare betalar
försäkringspremien, men det är du som bestämmer hur pengarna ska
förvaltas. Väljer du Swedbank Försäkring får du ett sparande anpassat
till dina behov och önskemål.
Privatanställda arbetare börjar tjäna in avtalspension
från 23 år (22 år från år 2023). För dig som inte gör ett
aktivt val för din tjänstepension placeras dina pengar
hos AMF i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd.

Samla din pension på ett ställe

Låt oss göra jobbet eller välj fonder själv

Flytträtten för pensioner innebär att du kan välja vilket
bolag som ska förvalta dina pensionspengar.
Vi hjälper dig att ta reda på var dina pengar finns
idag och att genomföra flytten – om det passar dina
önskemål och behov.

Väljer du Swedbank Försäkring placeras alltid dina
pengar i vår entrélösning Swedbank Generation SAF-LO.
Det är en fondportfölj speciellt framtagen för pension
med låga avgifter och som automatiskt anpassar
förvaltningen utifrån din ålder, fram till och under tiden
du tar ut din pension. Se mer detaljerad information om
entrélösningen på swedbank.se/pension.
Vill du vara mer aktiv kan du skapa din egen portfölj
utifrån ett brett utbud av fonder i olika kategorier och
riskklasser där du själv kan bestämma vilka fonder
och fördelning som passar dig. Så snart du har fått ditt
försäkringsbesked och den första premien är placerad
kan du byta fonder via internetbanken, Kundcenter
Privat eller på ditt bankkontor – kostnadsfritt.

Om du dör innan pengarna betalts ut

I samband med att du väljer förvaltare bestämmer du
också om du ska ha återbetalningsskydd. Med återbetalningsskydd i försäkringen går pensionskapitalet
till dina förmånstagare när du dör. Förmånstagare kan
vara make/maka, registrerad partner, sambo eller barn.
Du kan dessutom välja familjeskydd via Fora. Det innebär att dina förmånstagare får ett extra skydd om
du dör före 65 års ålder.

Du kan välja att låta Swedbank Försäkring förvalta
pensionen från jobbet, från staten och från dig själv.
Genom att samla din pension på samma ställe får du
bättre överblick och högre kvalitet i rådgivningen.

Mer information

Kom ihåg att ta del av den mer detaljerade informationen i försäkringens förköpsinformation. Kontakta
oss på banken så tittar vi tillsammans igenom vilket
sparande som passar bäst. Eller läs om våra sparformer på vår webbsida.
Kortfakta
Avgift:

65 kr/år och försäkrad.

Inbetalning:

4,5 % av årslönen upp till 7,5
inkomstbasbelopp och 30 % på
lönen därutöver.

Utbetalning:

Från 55 och under minst 5 år.

Valcentral:

Fora

Skatt:

Istället för kapitalvinstskatt tas
en årlig schablonskatt baserad
på statslåneräntan ut.

Försäkringsgivare:

Swedbank Försäkring AB

Detta dokument innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Swedbank Försäkring AB. För att avgöra om produkten är lämplig för just dig, krävs en
individuell rådgivning som bl a omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål. Observera! Historisk avkastning är ingen
garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
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