Gör ett val, en gång - Fondguide Premiepension
Mer än 7 miljoner svenskar fondsparar i och med premiepensionen och de fondval man
gör har stor betydelse. Detta kan ge upphov till frågor som:
Vilka fonder ska jag välja? När är det dags att byta fonder? Hur sätter jag ihop en bra
portfölj?

Låt oss göra jobbet

Vår aktiva förvaltningstjänst Fondguide Premiepension
gör livet enklare. Med den överlåter du jobbet till
oss och vår samarbetspartner Indecap. De bevakar,
analyserar och utvärderar marknaden för att sedan
placera dina pengar i de tillgångar och geografiska
marknader som har bäst förutsättningar för tillfället.

Vilken portfölj passar dig

För ditt premiepensionssparande kan du välja mellan
fyra olika fondportföljer beroende på vilken risknivå du
önskar och hur lång tid du har kvar till pensionen:
•
•
•
•

Den Offensiva portföljen har en relativt hög risk
då den i absolut övervägande del är exponerad
mot aktiemarknaden.
Basportföljen har merparten av tillgångarna
exponerade mot olika delar av aktiemarknaden
och resterande del mot räntemarknaden.
Den Försiktiga portföljen är huvudsakligen
exponerad mot räntemarknaden och alternativa
investeringar för att erbjuda en låg risk.
I den Individuella portföljen anpassas risken efter
just dina önskemål.

Tillsammans med din rådgivare här på sparbanken
diskuterar ni din ekonomi och riskprofil och kommer
fram till vilken portfölj som passar dig bäst. Med de
flesta val kan du från 56 års ålder få en automatisk
nedtrappning av portföljens risk fram till det att du går
i pension. Vilket kan vara bra för jämnare och säkrare
utbetalningar av pensionen.

Pris

Förvaltningstjänsten kostar 55 kronor per månad som
tas ut via autogiro. För dig som är under 30 år eller över
65 år är tjänsten kostnadsfri. Sedvanliga underliggande
fondavgifter tillkommer.

Rapportering

Till tjänsten finns appen Indecap mobilapplikation
kopplad. När du loggar in på den med ditt Mobila BankID
kan du dagligen följa din personliga premiepension,
genomföra rebalanseringar av portföljen samt få mer
information om tjänsten. En gång var tredje månad
kommer även en förvaltningsrapport att skickas till dig
via mail. Rapporten beskriver hur din valda fondportfölj
har utvecklats.

Extra skydd för nära och kära

I tjänsten ingår ett från Pensionsmyndigheten
fristående livskydd som gäller fram till du fyller 65
år, givet att du klarat hälsokravet. Ett belopp som
motsvarar din premiepension är försäkrat så att om du
skulle avlida betalas värdet av ditt sparande ut till dina
valda förmånstagare.

Indecap
Indecap är experter på att analysera och utvärdera
fondförvaltare. Affärsidén är att lotsa dig till de bästa
fondvalen och löpande anpassa placeringar till rådande
marknadsförutsättningar. Indecap ägs huvudsakligen
av en majoritet av Sveriges sparbanker.
Med hjälp av en väl underbyggd strategi bevakar
Indecap ständigt fondförvaltare och deras resultat.
Indecaps analys förpackas i portföljer och tillgångarna
allokeras med hjälp av olika fondförvaltare. Därmed
ges du möjlighet att utan egen bevakning alltid vara
investerad i likhet med de förvaltare som enligt
Indecaps analyser är de bästa inom respektive
placeringsinriktning. Indecaps verksamhet står under
tillsyn av Finansinspektionen.

Ibland är det bekvämt att vara en aktiv fondsparare
Tillväxtmarknader
Svenska aktiemarknaden
Globala aktiemarknader
Räntemarknader/ alternativa placeringar
Fondguide Premiepension Offensiv

Den Offensiva portföljen har en relativt hög risk
då den är i absolut övervägande del exponerad
mot aktiemarknader. Eftersom portföljen sprider
investeringarna med hjälp av olika förvaltare minskas
dock risken. Denna portfölj passar dig som vill ta
en högre risk för en större chans till långsiktigt god
utveckling.

Offensiv

Fondguide Premiepension Försiktig

Fondguide Premiepension Bas

Fondportföljen Fondguide Premiepension Bas
har merparten av tillgångarna exponerade mot
olika delar av aktiemarknaden och resterande del
mot räntemarknader. Eftersom portföljen sprider
investeringarna med hjälp av olika fondförvaltare
minskas dock risken.

Offensiv
Bas

Bas

Fondguide Premiepension Individuell

Portföljen är huvudsakligen exponerad mot ränteDenna portfölj är vad den heter. Tillgångarna placeras
marknader och alternativa investeringar för att erbjuda
utifrån din personliga riskprofil och ålder. Portföljens
en låg risk. Den Försiktiga portföljen är lämplig för
aktie- respektive ränteexponering anpassas följaktligen
den som tex under utbetalningstiden inte vill utsätta
helt efter dig och dina preferenser.
intjänat pensionskapital för den risk som hög andel
aktieplaceringar innebär.
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Försiktig
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Individuell

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon
garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerat belopp.

