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Byte av förvaltningsform
Du som är kund hos SPP har möjlighet att byta förvaltningsform. Det innebär att 
ditt försäkringskapital förs över från traditionell försäkring till fondförsäkring eller 
tvärtom. Här kan du läsa vad som gäller vid byte av förvaltningsform. De fullständiga 
villkors
bestämmelserna är mer detaljerade än detta informationsblad.
Kort om fondförsäkring
Placering i fondförsäkring innebär ett annat risktagande för dig 
jämfört med traditionell försäkring, där SPP garanterar en viss 
ränta. Det finns ingen garanterad avkastning i en fondförsäkring. 
Fondförsäkringen ger dig dock en möjlighet att påverka kapitalet 
och stimulera till en bättre värdeutveckling än tidigare. Värde-
utvecklingen är emellertid helt beroende av vilken riskprofil du 
har valt.
Observera att historisk avkastning är ingen garanti för framtida 
avkastning. De pengar som du placerar i fonder kan både öka och 
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det 
insatta kapitalet. Det är därför viktigt att du noga överväger din 
riskprofil vid val av fondförsäkring.
Kort om traditionell försäkring
I en traditionell försäkring ansvarar SPP för hur pengarna förval-

tas och du som kund har rätt till en viss garanterad ränta. Om 
avkastningen blir högre än den garanterade räntan blir kapitalet 
högre än det garanterde kapitalet. Om kapitalet vid pension är 
lägre än det garanterade kapitalet fyller SPP på kapitalet så att det 
är lika stort som det garanterade kapitalet.
Garanterat kapital är minimivärdet på försäkringen vid angiven 
tidpunkt, dvs det kapital du är garanterat.
Byte från traditionell försäkring till 
fondförsäkring
Vid byte från traditionell försäkring till fondförsäkring är det enligt 
SPPs försäkringsvillkor det aktuella värdet på försäkringskapitalet 
vid tidpunkten för bytet som omplaceras.
Vad omfattas inte av bytesrätten?
Försäkringar inom det som kallas Frivillig ITP, ITP-liknande planer 
och Förlängningsplan omfattas för närvarande inte av rätten att 
byta förvaltningsform.
Viktigt att tänka på vid byte av förvaltningsform
•
Äldre försäkringar kan vara särskilt förmånliga, och till exempel 
ha en hög garanterad ränta. Jämför villkoren noggrant innan du 
byter förvaltningsform.
•
Om du har en ”Temporär ålderspension med efterlevande-
pension” eller en ”Livsvarig ålderspension med familjegaranti” 
kommer du att förlora en del av ditt efterlevandeskydd när du 
byter förvaltningsform till fondförvaltning. För att säkerställa att 
detta blir korrekt måste du fylla i nyteckningshandlingar för den 
nya försäkringen. Kontakta gärna vårt kundcenter, din försäk-

ringsrådgivare eller din förmedlare om du känner dig osäker.
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Vilka försäkringar kan byta förvaltningsform:
• 
Privat pensionsförsäkring
• 
Vissa  avtalspensioner
• 
Premiebestämd tjänstepension
• 
Direktpension
För att det ska gå att byta måste försäkringarna eller försäk-
ringsmomenten vara jämförbara och samma försäkringsvillkor 
ålderspensionsmoment som ingår i en paketlösning, kan också 
byta förvaltningsform enligt våra regler.
ska gälla. Försäkringskapital för ålderspensionsförsäkring eller 
Hur beräknas kapitalet?
Bytet av förvaltningsform ska göras för hela försäkringskapitalet 
på en försäkring eller ett försäkringsmoment som ingår i en 
paketlösning. 
Värdet på ditt försäkringskapital framgår av ditt senaste års-
besked. Vill du ha ett mer aktuellt värde kan du logga in på 
spp.se
 eller vända dig till din rådgivare, vårt Kundcenter eller din 
försäkringsförmedlare. Vi kan bara uppge ett preliminärt värde, 
då det först vid kapitalöverföringen framgår hur stort det faktiska 
värdet är.
Ingen avgift och ingen hälsoprövning
För närvarande tar SPP inga avgifter för att byta förvaltningsform. 
Vi kräver inte heller någon hälsoprövning.
Hur går det till rent praktiskt?
Själva bytet av förvaltningsform sker senast vid månadsskiftet 
närmast efter tre månader från det att Blankett för Byte av för-

valtningsform kommit in till SPP.
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Byte från traditionell försäkring till fondförsäkring
Den försäkrade tillgodoräknas det försäkringskapital som försäk
-

ringsmomentet har den sista bankdagen före det månadsskifte då 
bytet sker.
Byte från fondförsäkring till traditionell försäkring
Försäljning av fondandelar och kapitalöverföring görs inom tio 
bankdagar efter det månadsskifte då bytet av förvaltningsform 
sker och till den kurs som gäller vid försäljningstillfället.
Det överförda kapitalet berättigar till en garanterad pension enligt 
de beräkningsförutsättningar SPP då tillämpar. För närvarande 
erbjuder SPP en garanti av lägsta pension beräknad på 85 procent 
av överfört kapital. Den del som inte utgör garanti utgör villkorad 
återbäring.
Mer information
Ring vårt Kundcenter på telefon 0771-533 533, 
Företagskontakt på telefon 0771-598 102 eller kontakta din 
försäkringsrådgivare eller förmedlare. 
Fullständiga försäkrings
villkor hittar du på vår webbplats, 
spp.se
.
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från traditionell försäkring till fondförsäkring. Försäkringskapitalet placeras i den entrélösning som SPP vid var tid tillhandahåller för fondförsäkring. Information om aktuell entrélösning finns på spp.se/entrelosning
Jag godkänner att försäkringskapitalet byter förvaltningsform så snart SPP fått in de handlingar som krävs och handlägger ärendet klart.
Jag har tagit del av informationsbladet "Byta förvaltningsform". 
från fondförsäkring till traditionell försäkring. Försäkringskapitalet placeras i garanterat kapitaloch villkorat kapital enligt vid var tid gällande fördelning.
Om endast visst försäkringsmoment berörs (till exempel engångsbetalt), ange försäkringsnummer och vilket moment som avses
Jag önskar byta förvaltningsform på befintligt kapital
Underskrift
Försäkrad 
Jag är medveten om att försäkringen/försäkringsmomentet med tidigare förvaltningsform upphör att gälla och nya inkommande premier investeras i den nya försäkringen/momentet.
I de fall det är nödvändigt godkänner jag att produktbyte sker och bifogar nyteckningshandlingar.
Tjänstepension Premiebestämd
Privat pensionsförsäkring
Avtalspensionsförsäkring 
(Valcentral kontaktas om bytet avser kollektivavtalad försäkring)
I Internettjänsten ser du ditt engagemang
i SPP och kan även ändra fondfördelning för dina försäkringar, starta/ändra fondsparande samt se tidigare utförda transaktioner. 
För att få tillgång till tjänsten gå in på spp.se. Där hittar du också mer information.
Med e-legitimation får du enkelt tillgång  
till SPPs Internettjänst
8.2.1.3144.1.471865.466488
Tarja Björklund
2009-06-01
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