
Avtalspension SAF-LO grundas på kollektivavtal mellan 
Svenskt Näringsliv och LO. Från och med den 1 januari 2017 
är SEB ett valbart försäkrings bolag inom traditionell försäkring 
för din avtalspension. Hos oss får du trygghet och  garanti med 
möjlighet till god avkastning – till ett bra pris.

Som anställd väljer du mellan ett antal anslutna leverantörer 
för att ge dig den pension och det skydd du har rätt till. Avtals-
pension SAF-LO är en premiebestämd plan, vilket innebär att 
arbetsgivaren inte utlovar en viss pension utan istället betalar 
in en viss premie, som grundas på din pensionsmedförande lön. 
Storleken på din pension beror på hur stort pensionskapitalet 
är när du går i pension.  

Vårt erbjudande
Traditionell försäkring passar dig som inte själv vill lägga 
tid och energi på att bevaka dina placeringar. I stället är det 
försäkringsbolaget som ansvarar för förvaltningen av kapitalet 
med målet att nå en stabil och långsiktigt god avkastning. Det 
finns även en garanti i form av ett försäkringsbelopp, vilket 
är det lägsta beloppet som du är garanterad vid utbetalning. 
Utöver garantin får du del av eventuell avkastning i form av 
återbäringsränta. 

Premien som din arbetsgivare betalar in placeras i flera olika 
tillgångsslag som till exempel aktier, räntor, fastigheter och 
alternativa placeringar. Det ger god riskspridning och bra 
förutsättningar för att skapa en stabil tillväxt. Vid val av 
investeringar är hållbarhet en viktig och integrerad del av 
utvärderingen. Områden som miljö och mänskliga rättigheter 
tas också med i bedömningen.

Du som tillhör avtalsområdet SAF-LO har rätt till tjänstepension via 
din arbetsgivare. Är du 22 år och omfattas av pensionsplanen kan du 
själv välja placering för din Avtalspension SAF-LO.

Avtalspension SAF-LO 
Traditionell försäkring
Pensionsplanen för dig som är privatanställd arbetare



Fördelar
Att placera din Avtalspension SAF-LO i traditionell försäkring 

hos oss ger flera fördelar: 

• Försäkringsbolaget förvaltar ditt pensionskapital

• Du behöver inte se över dina placeringar

• Du får garanti på inbetalda premier

Återbetalningsskydd
Om du valt att ha återbetalningsskydd på din försäkring och 
avlider före pensionsåldern, betalas värdet av ditt pensions-
kapital ut till din eller dina förmånstagare under fem år. Om 
du avlider efter det att pensionsutbetalningarna har påbör-
jats betalas resterande belopp ut under den återstående 
utbetalningstiden (dock sammanlagt längst 20 år). Har du 
inget återbetalningsskydd sker ingen utbetalning alls.

Utbetalning
Du väljer själv när du vill ta ut din avtalspension (dock 
tidigast från 55 års ålder). Försäkringsbeloppet betalas 
normalt ut livsvarigt men du kan ändra till tidsbegränsad 
utbetalning, som längst 20 år. Du kan även ta ut en del av 
din avtalspension, så kallad delpension.

Val av försäkringsgivare 
Du kan när som helst göra ett val av försäkringsgivare för 
din SAF-LO försäkring. Valet gör du via Foras webbplats 
www.fora.se. Fora är en valcentral som administrerar 
Avtalspension SAF-LO.

Avgifter
Fast årlig avgift: 65 kronor per försäkring. 
Rörlig årlig avgift: 0,20 procent av värdet i försäkringen.

Avkastningsskatt 
På pensionsförsäkringar utgår avkastningsskatt och det 
är försäkringsbolaget som är skattskyldig för avkastnings-
skatten. Den skatt som tas ut baseras på försäkrings-
beståndets tillgångar och statslåneräntan.

För att täcka avkastningsskatten tar Försäkringsbolaget  
ut en avgift ur försäkringen. Avgiften tas ut löpande genom  
ett avdrag från återbäringsräntan. Avdraget motsvarar  
15 procent av det högsta av 0,5 procent och föregående 
års genomsnittliga statslåneränta.

Beskattning 
Utbetald pension beskattas som inkomst av tjänst.
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Vill du veta mer?
Om du har frågor om Avtalspension SAF-LO är du 
välkommen att kontakta vårt Kundcenter på telefon 
077 -11 11 800 eller gå in på seb.se/privat.  
Vi hjälper dig gärna! 

Du kan även kontakta Foras kundservice på telefon 
08-747 40 10.


