
 Avtalspension
ITP 1 och ITPK

ITP 1 eller ITPK –  
Traditionell försäkring.

Det är en sparform som passar dig som vill ha möjlighet till god  
avkastning, slippa fundera på placeringar och alltid vara garanterad  
ett visst pensionsbelopp. Du väljer själv om du vill ha återbetalnings-
skydd på din försäkring eller inte. 

Traditionell försäkring
I en traditionell försäkring ansvarar försäkringsbolaget för förvaltningen.
Målet är att nå en stabil och långsiktigt god avkastning på ditt pensions-
kapital. Det finns en garanti på ditt sparande i form av ett försäkrings-
belopp som du är garanterad att få när det är dags för utbetalning. 
Utöver garantin har du också möjlighet att ta del av överskott i form  
av tilläggsbelopp.

Återbetalningsskydd
När du tecknar en traditionell försäkring hos oss kan du välja om 
återbetalningsskydd ska ingå i din försäkring. Återbetalningsskyddet
innebär att det finns ett skydd för dina efterlevande.

Om du skulle avlida innan du har påbörjat utbetalningen från din  
försäkring, betalas värdet på ditt sparande ut till dina förmånstagare. 
Utbetalningen pågår i så fall under fem år. Om du skulle avlida efter att 
pensionsutbetalningarna har börjat, fortsätter utbetalningarna under 
den återstående utbetalningstiden, högst 20 år. 

Har du inget behov av återbetalningsskydd så kan du välja bort det.  
I så fall upphör försäkringen att gälla när du avlider och ingen  
utbetalning sker.

När du väljer SEB för din avtalspension  
ITP 1 eller ITPK får du en traditionell  
försäkring hos oss.



Utbetalning
Din avtalspension betalas ut så länge du lever, från 65 års ålder. 
Om du vill kan du välja att starta utbetalningen vid en annan 
tidpunkt, dock tidigast från din 55-årsdag. Du kan också välja  
en annan utbetalningstid, mellan 5 och 20 år.

Sparande med hållbart perspektiv
De pensionspremier som din arbetsgivare betalar in till  
försäkringen placeras i flera olika tillgångsslag, exempelvis  
aktier, räntor, fastigheter och alternativa placeringar.  
Det ger en god riskspridning och bra förutsättningar för att  
skapa en stabil tillväxt över tid. Hållbarhetsaspekter som  
miljö och mänskliga rättigheter är centrala områden när  
våra förvaltare väljer investeringar.

 

Fakta

ITP 1
För dig som är född -79  
eller senare. Kan även gälla 
dig som är född tidigare.

Premie: 4,5 procent av pensionsmedförande lön  
upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av 
pensionsmedförande lön däröver.

ITPK inom ITP 2
För dig som är född -78  
eller tidigare.

Premie: 2 procent av pensionsmedförande lön.  
ITPK är den kompletterande ålderspensionen  
inom ITP 2.

Garanti • 88 procent av inbetald premie
•  88 procent av inflyttat kapital om du som  

försäkrad är 51 år eller yngre
•  80 procent av inflyttat kapital om du som  

försäkrad är äldre än 51 år.

Försäkringsbeloppet beräknas dessutom  
med en garantiränta om 1,25 procent brutto.

Avgifter Fast avgift: 51 kronor per år.  
Avgiften indexeras (räknas om) årligen i enlighet  
med aktuellt prisbasbelopp.  
Förvaltningsavgift och kapitalförvaltnings- 
kostnad: Totalt 0,19 procent av försäkringens 
värde per år.

Avkastningsskatt Försäkringsbolaget är skattskyldigt för 
avkastningsskatt. För att täcka avkastnings- 
skatten tar försäkringsbolaget ut en avgift  
som baseras på försäkringens värde  
samt statslåneräntan.

Inkomstskatt Utbetalningarna beskattas som inkomst  
av tjänst. Det gäller oavsett om det är du själv 
eller en förmånstagare som får utbetalningen.

Valcentral Collectum. Mer information om ditt avtal hittar  
du på collectum.se

Flyttinformation Så länge inte försäkringen är under utbetalning 
kan du kan alltid flytta ditt försäkringskapital  
till ett annat valbart bolag.

Om du inte gör  
något val

Gör du inget val placeras dina premier i en 
traditionell pensionsförsäkring utan  
återbetalningsskydd hos Alecta.

Vill du veta mer?
Du hittar fullständiga försäkringsvillkor och ytterligare
information om avtalspension ITP 1 och ITPK på  
seb.se/forsakringsvillkor. 

Du kan också ringa oss på telefon 077-11 11 800.  
Vi hjälper dig gärna!

Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB. Styrelsens säte: Stockholm. Org.nr: 516401-8243.
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