
 Avtalspension
ITP 2013

Vår entrélösning
SEB ITP Entré Pension är en färdigpaketerad fondportfölj som består  
av ett antal utvalda fonder. Försäkringskapitalet placeras i en fond- 
portfölj med utgångspunkt från en tänkt pensionstidpunkt. Fram till fem 
år före pension inne håller fondportföljen aktiefonder, därefter minskas 
risken successivt genom omplacering till en eller flera räntefonder. 
Fondportföljen utgår från att du går i pension vid 65 års ålder. Du kan 
välja en fondportfölj som utgår från en an nan tidpunkt för pension.  
Tänk på att en sådan ändring inte ändrar pensionsåldern på  
din försäkring.* 

Fondportföljen har en fast al lokering med rebalansering för att upp- 
rätthålla den ursprungliga fördelningen mellan de fonder som ingår. 
Avgiften för fond portföljen är 0,22% fram till nedtrappningen startar. 
Därefter sjunker avgiften för att vid 85 års ålder uppgå till 0,12%. 
Avgiften är inklusive förvaltningsavgifter för de fonder som ingår  
i portföljen.

Alternativa fondportföljer 
Du kan också välja en av våra fond portföljer med lägre risknivå,  
där placeras 70% eller 50% i aktie fonder fram till tänkt pensionsålder, 
därefter minskas risken successivt genom omplacering till räntefonder. 
Fondportföljen utgår från att du går i pension vid 65 års ålder.  
Den faktiska pensionsåldern för försäkringen kan dock vara en annan. 

Attraktivt fondutbud 
Vill du vara mer aktiv kan du när som helst byta till andra fonder inom  
det utbud som gäller för din försäkring. Du kan alltid ansluta din  
försäkring till fondportföljen igen. 

Vårt rabatterade fondutbud för ITP 2013 hittar du på  
seb.se/bors-och-finans/fonder/fondlista#funds/pension-itp2013

Vi erbjuder även fondportföljer med lägre  
risknivå och ett rabatterat fondutbud. 

Vi erbjuder dig vår  
entrélösning, en färdig- 
paketerad fondportfölj för 
avtalspension ITP 2013.

ITP-planen bygger på ett avtal  
mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

https://seb.se/bors-och-finans/fonder/fondlista#funds/pension-itp2013
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Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB,  
106 40 Stockholm. Organisationsnr: 516401-8243

Portföljallokering vid nedtrappning av risk

Fond <59 år 60 år 65 år 70 år 75 år 80 år 85 år

SEB Globalfond – Lux 60% 55% 41% 27% 18% 10% 8%

SEB Sverige Indexnära A 40% 40% 32% 23% 17% 10% 7%

SEB Corprate Bond SEK – Lux 0% 5% 23% 25% 15% 5% 0%

Carnegie Likviditetsfond 0% 0% 4% 25% 50% 75% 85%

Total allokering 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Varav aktier 100% 95% 73% 50% 35% 20% 15%

Varav räntor 0% 5% 27% 50% 65% 80% 85%

 SEB Globalfond – Lux (903) 60 %
 SEB Sverige Indexnära A (736) 40 %

*  Valet av SEB Pension och Försäkring AB för din avtalspension innebär att dina premier placeras i entrélösningen som beskrivs ovan.  
Detta är ingen individuell finansiell rådgivning utan endast en information om hur dina premier placeras tills vidare.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka  
det insatta kapitalet. För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurserna få värdet på fondandelarna att stiga eller falla.

SEB ITP Entré Pension

Vill du veta mer? 
Du hittar fullständiga försäkringsvillkor och ytterligare 
information om avtalspension ITP 2013 på  
seb.se/forsakringsvillkor.

Du är också välkommen att ringa oss på 077-11 11 800.  
Vi hjälper dig gärna!


