
Avtalspension
SAF-LO Fondförsäkring

Pensionsplanen 
för dig som är privat- 
anställd arbetare.

Avtalspension SAF-LO grundas på kollektivavtal mellan Svenskt 
Näringsliv och LO. SEB är ett valbart försäkringsbolag för din avtals- 
pension och du får genom vår fondförsäkring möjlighet till en 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. Avtalspension SAF-LO är  
en premiebestämd plan, vilket innebär att arbetsgivaren inte utlovar en 
viss pension utan istället betalar 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
En av de stora fördelarna med vårt erbjudande är entrélösningen SEB 
SAF-LO Pension, där dina premier placeras om du inte själv väljer något 
annat. Det är en fondportfölj som består av noga utvalda fonder och  
som följer din tänkta pensionsålder – du behöver själv inte vara aktiv. 
Placeringen utgår från att du går i pension vid 65 års ålder, men självklart 
kan du välja en annan pensions ålder som utgångspunkt för placeringen 
om du vill.

Vill du ha lägre risknivå finns det även en alternativ fondportfölj i vårt 
erbjudande. Vill du hellre vara en aktiv sparare och själv byta fonder kan 
du självklart göra ett eget val av fonder ur vårt rabatterade utbud för 
Avtalspension SAF-LO. Vi har ett attraktivt fondutbud med hög kvalitet 
och goda möjligheter till bra riskspridning.

Fördelar
Att placera din Avtalspension SAF-LO hos oss ger flera fördelar:

•  Du kan anpassa din tjänstepension efter din ålder 
och familjesituation.

•  Du får tillgång till ett rabatterat fondutbud speciellt framtaget  
för Avtalspension SAF-LO där du själv kan välja risknivå för  
ditt sparande och därmed påverka din pension.

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 Fondförsäkring.

Nytt val av fonder
Du kan när som helst byta fonder i din fondförsäkring.  
Har du SEB:s internetbank har du möjlighet att byta fonder där.  
Du kan också få hjälp att göra fondbyten genom att kontakta  
vårt Kundcenter. Dina fondbyten gör du kostnadsfritt.

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  
påbörjats, betalas resterande belopp ut under den åter- 
stående 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 av försäkringsgivare för Avtalspension 
SAF-LO gör du via Foras webbplats www.fora.se. Fora är en 
valcentral som administrerar Avtalspension SAF-LO.

Avgifter

Fast årlig avgift 45 kronor per försäkring. 

Fondernas årliga avgift 0,10 – 1,03 % på förvaltat kapital beroende på val av fond.

Avkastningsskatt
Avkastningsskatt är en schablonskatt. Det innebär att den ska 
betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på 
ditt försäkringskapital eller inte. Det är försäkringsbolaget som 
drar en avgift för avkastningsskatten från ditt försäkringskapital 
och betalar in den till Skatteverket.

För pensionsförsäkring fastställs underlaget genom att värdet 
den 1 januari innevarande år (kapitalunderlaget) multipliceras 
med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år. 
Resultatet kallas för skatteunderlaget. Från och med 2017 
uppgår detta alltid till minst 0,5 procent av kapitalunderlaget. 
Skatteunderlaget multipliceras därefter med 15 procent.

Beskattning
Utbetald pension beskattas som inkomst av tjänst.

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.

SEB Pension och Försäkring AB, organisationsnummer 516401-8242, 106 40 Stockholm.
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http://www.fora.se
http://seb.se/privat

