TJÄNSTEPENSION FRÅN JOBBET

BTP1 för bankanställda
Tjänstepension (avtalspension) är en viktig del av din totala ersättning
från jobbet. Som anställd i banken får du pensionsavsättningar varje
månad – och du är själv med och bestämmer hur pengarna placeras.
I tjänstepensionen ingår också ett grundläggande skydd vid sjukdom,
olycksfall och dödsfall.
Nyanställda och anställda som var under 25 år den
1 februari 2013 omfattas av tjänstepensionen BTP1.
I BTP1 ingår följande förmåner:
●● Pensionssparande (Swedbank Försäkring)
●●

Sjukförsäkring (Swedbank Försäkring)

●●

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (AFA)

●●

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL (SEB Trygg Liv)

●●

Barnpension (SEB Trygg Liv)

Pensionsspara i fonder

I tjänstepension BTP1 sparar du i fonder. BTP1 består
av två delar, en trygg del och en valbar del. Den trygga
delen placeras i fondpaketet Swedbank Generation
Trygg och den valbara delen placeras i fonder som du
själv väljer. Se mer detaljerad information om entréfonden på swedbank.se/pension.
Trygg del
2,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp
placeras varje år i Swedbank Generation Trygg. Det
är ett fondpaket som automatiskt anpassas efter din
ålder. Det betyder att andelen aktier är hög när du är
ung, för att minska ju närmare pensionen du kommer.
Valbar del
2 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbelopp samt
30 procent av lönen mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp placeras varje år i den valbara delen. Du väljer
själv fonder och har tillgång till ett brett utbud i olika
kategorier och riskklasser. Fondbyten gör du via via
internetbanken, Kundcenter Privat eller på ditt bankkontor. Gör du inget val förblir även den valbara delen
placerad i Swedbank Generation Trygg.

Skydd vid sjukdom och olycksfall

Sjukdom kan drabba oss alla och om sjukfrånvaron
blir långvarig kan den påverka ekonomin. Sjukförsäkringen innebär att en del av inkomstbortfallet kompenseras om du är sjuk längre än 90 dagar.
Du skyddas också av en trygghetsförsäkring vid
arbetsskada. Den kan ersätta dig vid olycksfall som
inträffar på jobbet, samt på vägen till och från arbetsplatsen.

Skapa trygghet för familjen

BTP1 innebär även trygghet för familjen. Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, ger dina anhöriga ett
ekonomiskt minimiskydd vid dödsfall. Återbetalningsskyddet innebär att pensionen utbetalas till dina
förmånstagare om du dör. Om du har barn under 20 år
när du dör, får de barnpension. Din ålder vid dödsfallet
avgör hur stor barnpensionen blir och hur länge den
betalas ut.

Mer information

Läs om tjänstepension BTP1 på Swedbank.net/Medarbetare & chef eller kontakta din rådgivare för mer
information. Kom ihåg att ta del av den detaljerade
informationen i försäkringarnas villkor.
Kortfakta
Avgift:

Trygg del: Ingen försäkringsavgift, rabatterade fondförvaltningsavgifter.
Valbar del: Försäkringsavgift 85 kr/år,
rabatterade fondförvaltningsavgifter.

Utbetalning:

Trygg del: Tidigast från 55 års ålder med
livsvarig utbetalning.
Valbar del: Tidigast från 55 års ålder under
minst 5 år.

Fondbyten:

Utan avgift.

Skatt:

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

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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