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Avtalspension
BTP 1

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

För avtalspension BTP 1 erbjuder vi förutom vår entrélösning,  
även ett rabatterat fondutbud. 

Placering – BTP 1 
Ålderspensionen består av två delar. En del som kallas en  
trygg del, som du inte kan påverka själv och en valbar del där  
du kan göra egna val. Premierna för båda delarna placeras i  
SEB Pension IC P SEK – Lux , en aktivt förvaltad blandfond  
som är speciellt anpassad för långsiktigt pensionssparande.  
Från 65 års ålder trappar vi successivt ner risken genom  
omplacering till räntefonder*. Vill du att vi utgår från en annan 
pensionsålder än 65 som grund för placeringen kan du ändra  
det i den valbara delen.
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Innan nedtrappning av risk placeras 100 % i SEB Pension IC P  
SEK – Lux. Vid nedtrappning ingår även SEB Obligationsfond 
Flexibel SEK och SEB Korträntefond SEK.

Avgifter
Avgiften för SEB Trygg BTP Pension (trygg del) och SEB BTP  
Pension (valbar del) är 0,35 % innan nedtrappning och sjunker 
sedan successivt. Från och med nedtrappningens slut är avgiften 
0,22 %. Avgiften utgörs av förvaltningsavgifterna för de fonder 
som ingår.

Eget val
Premierna för den valbara delen kan du, om du själv vill vara en 
aktiv sparare, istället välja bland de rabatterade fonder som  
finns inom vårt fondutbud för BTP 1. 

Vårt rabatterade fondutbud för BTP 1 hittar du på seb.se/btp1

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

Vill du veta mer?
Välkommen att boka in ett besök på något av våra 
bankkontor på seb.se/hitta-bankkontor. Kontakta din 
försäkringsrådgivare eller försäkringsförmedlare,  
eller ring oss på 077-11 11 800. 


