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Administrativ avgift
En fast och en rörlig administrativ avgift avseende vår administration och handläggning. Avgifterna tas direkt från försäkringskapitalet. 
Anskaffningsvärde
Det belopp du har betalt för andelarna sedan du gick in i fonden, inklusive eventuell återinvesterad utdelning.  Anskaffningsvärdet sjunker vid försäljning av fondandelar, exempelvis vid kostnadsdragning och utbetalning.
Arvsvinst
Arvsvinst innebär att när du dör fördelas pengarna som finns kvar i din försäkring mellan dem som fortfarande lever och har samma typ av försäkring. I tjänstepension eller privat pension finns till exempel arvsvinst för dem som har ålderspension utan efterlevandeskydd.
Avkastningsskatt
Avkastningsskatt är en schablonskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt försäkrings-kapital eller inte. Det är försäkringsbolaget som drar en avgift för avkastningsskatten från ditt försäkringskapital och betalar in den till Skatteverket. Underlaget för skatten fastställs genom att värdet den1 januari innevarande år multipliceras med den genomsnittliga statslåne-räntan för föregående år. Resultatet multipliceras därefter med 15 procent för pensionsförsäkring.
Familjepension
Ger efterlevande ekonomisk trygghet i form av månatliga utbetalningar om du avlider. Avtalat familjepensionsbelopp trappas ned årligen efter det att den försäkrade fyllt 60 år och upphör helt vid avtalad pensionsålder docksenast vid 70 års ålder.
Fondförsäkring
I fondförsäkring placeras premierna i en eller flera av de fonder som finns i Försäkringsbolagets fondsortiment. Om fondförsäkringen gäller utan garanterat belopp bestämmer du själv i vilka fonder du vill placera dina pensionspengar. Du tar då själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas. 
Fondförsäkring med garanterat belopp (Trygg pension)
En försäkring där sparandet placeras i fonden SEB Trygg Pension Spara, och om det återstår 10 år eller mindre till utbetalningstidpunkten, även i fonden SEB Trygg Pension Nyttja. Vid utbetalningstidpunkten är hela kapitalet placerat i SEB Trygg Pension Nyttja. Båda fonderna förvaltas aktivt av SEB. Man kan därmed inte själv byta fonder i försäkringen. I Trygg pension finns ett garanterat belopp, som är 90 procent av varje inbetald premie. Efterfem år kan även del av eventuell avkastning i fonderna höja det garanterade beloppet. Det garanterade beloppet är reducerat med avkastningsskatt.
Förmånstagare
Den eller de som ska få försäkringsbeloppet alternativt försäkringen, om försäkringstagaren, eller i förekommande fall den försäkrade, gjort ett förordnande om detta.
Försäkrad
Den försäkrade är den person som har sitt liv, sin ålder eller sin hälsa försäkrad.
Försäkringsgivare
Försäkringsgivaren är den som erbjuder försäkringen och som du eller din arbetsgivare tecknar försäkringsavtal med.
Försäkringstagare
Försäkringstagaren är den som äger försäkringen.
Inkomstbasbelopp
Belopp som följer löneutvecklingen i samhället (såsom denna mäts medinkomstsindex) och som varje år fastställs av regeringen. 
Olycksfallsförsäkring
Ett olycksfall är en utifrån kommande plötslig och oförutsedd händelse som medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. Endast direkta följder av en olycksfallsskada som krävt läkarvård kan ersättas. Försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet minskas med  2,5  procent-enheter per år från och med att den försäkrade fyllt 46 år. Försäkrings-beloppet för ekonomisk invaliditet minskas med 5 procentenheter per år från samma tidpunkt. Ersättning lämnas aldrig för både ekonomisk och medicinsk invaliditet. Försäkringen innehåller inte någon rätt till premie-befrielse. Begränsningar i rätten till ersättning gäller vid utlandsvistelse, riskfylld verksamhet, situationer av force majeure-karaktär och vid vårdslöst  handlande m fl tillfällen.
Pensionsförsäkring
En pensionsförsäkring är ett sätt att spara till pensionen. Pensionen kan du börja ta ut tidigast vid 55 år i minst fem år. Du betalar inkomstskatt på den pension du får ut.
Pensionsprognos
Pensionsprognosen i årsbeskedet grundar sig på ditt sparande  och är beräknad utifrån redovisade värden (plus framtida premier). Uträkningen sker med samma antaganden för fondförsäkring, fondförsäkring med garanterat belopp och traditionell försäkring. (Prognosen förutsätter att nu gällande premier betalas fram till den avtalade pensionsåldern). Vid beräkningen av pensionsprognosen har vi räknat med att räntan är1,2 procent efter skatt och omkostnader. Observera att detta endast är en prognos. Den faktiskt utbetalda ålderspensionen kan således bli högre eller lägre än vad prognosen utvisar. Du kan i samband med utbetalning själv välja andra utbetalningsalternativ än 20 år enligt gällande villkor. Ändring av utbetalningsalternativ påverkar också pensionsbeloppets storlek.
Premiebefrielseförsäkring
Premiebefrielseförsäkring är en försäkring som tar över arbetsgivarens betalningsansvar för ålderspension och familjepension vid arbetsoförmåga. Rätt till premiebefrielse inträder när arbetsförmågan är nedsatt med minst 25 procent och har varat oavbrutet i mer än tre månader. Premien nedsätts i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt. Premiebefrielse-försäkringen upphör vid avtalad pensionsålder, dock senast vid 65 års ålder.
Prisbasbelopp
Belopp som grundar sig på prisutvecklingen i samhället (konsumentpris-index) och som varje år bestäms av regeringen.
Sjukförsäkring
Du får ersättning från sjukförsäkringen då arbetsförmågan är nedsatt med minst 25 procent och sjukperioden pågått oavbrutet längre tid än enligt angivet här. Ersättningen betalas ut i relation till graden av arbetsoförmåga. Sjukförsäkringen upphör vid avtalad pensionsålder, dock senast vid 65 års ålder. Ersättningen är baserad på lön. Därför är det viktigt att vi har rätt lön registrerad hos oss. Om den inrapporterade lönen är högre än den faktiska lönen kan ersättning komma att sänkas. Ersättningen kan också komma att sänkas på grund av andra sjukförmåner. Det är därför viktigt att anmäla stadigvarande förändringar i lön och sjukförmåner.
Sjukperiod
Den tid arbetsoförmåga varar utan avbrott under försäkringstiden.
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
TGL ger förmånstagaren, en engångsutbetalning om du skulle avlida. En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att du är fullt arbetsför när du tecknar försäkringen. Helt eller halvt belopp utbetalas beroende på din ordinarie arbetstid. För helt belopp krävs minst 16 timmar per helgfri vecka, för halvt belopp minst 8 timmar men mindre än 16 timmar. Ålders-reducering av beloppet sker från 55 års ålder med ett halvt prisbasbelopp.
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Tjänstepension
Pension som grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan anställd och arbetsgivare. Tjänstepension betalas av arbetsgivaren. Tjänstepension kan tryggas med tjänstepensionsförsäkring, avsättning till pensionsstiftelse och/eller som en skuld i balansräkningen. Tjänstepensionen kan även betalas ut direkt utan tidigare tryggande, så kallad Direktpension.
TryggPlan
TryggPlan är en pensionsplan som kan innehålla ålderspension, sjuk-försäkring, premiebefrielseförsäkring, vårdförsäkring, familjepension, tjänstegrupplivförsäkring och olycksfallsförsäkring. Ålderspensionen kan placeras i fondförsäkring, fondförsäkring med garanterat belopp (Trygg pension) och/eller traditionell försäkring.
Vårdförsäkring
Med en vårdförsäkring får du hjälp inom den privata vården när du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Du kan få ersättning för dina vårdkostnader och våra erfarna sjuksköterskor hjälper dig med rådgivning, vårdplanering och tidsbokning. Du som har en Vårdförsäkring utan krav på remiss kan dessutom vända dig till vår webbdoktor Doktor 24. Där möter du en läkare via din mobil eller surfplatta för att få råd, recept eller remiss till vidare vård. Vill du veta mer eller logga in till Doktor 24, gå in på seb.se/vardforsakring. 
Återbetalningsskydd
Återbetalningsskydd är ett slags efterlevandeskydd som innebär att hela eller delar av värdet i en pensions- eller kapitalförsäkring betalas ut om du dör under försäkringstiden.
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