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SPPs tjänstepensionserbjudanden
Ordinarie avgifter i SPPs tjänstepensionserbjudanden. Avgift tas ut på premie och/eller
försäkringskapital. (För ITP-liknande planer, BTP, FTP och PTP samt tjänstepensioner via valcentraler gäller andra avgifter.)
Enkel pensionsplan, Löneväxling och Bonusväxling
Avgifterna gäller för avtal som tecknas från 1 oktober 2016 eller senare av nya kundföretag hos SPP. Löneväxling och Bonusväxling ska
tecknas med skattekategori tjänstepensionsförsäkring och i kombination med Enkel pensionsplan.
Avgifter för avtal som ingåtts före 1 oktober 2016, se tabellen för Övriga tjänstepensionserbjudanden.
Premieavgift

Kapitalavgift (per år)

Fast avgift (per år)

Garantiavgift (per år)

Flytt in-avgift

Fondförsäkring

0%

0%

0 kr

–

0 kr

Traditionell försäkring

0%

0,35 %

0 kr

0,2 %

0 kr

Tjänstepensionsplan, Arbetsgivarplan, Alternativ ITP/BTP/FTP och Alternativ KAP-KL
Avgifterna gäller för avtal om följande pensionsplaner som tecknas från 1 oktober 2016 eller senare av nya kundföretag hos SPP:
SPP Tjänstepensionsplan, SPPs Pensionsplan, Plan för ägare/delägare, Tillsvidareplan, Löneväxling, Bonusväxling, Plan för sänkt pensionsålder, Premieplan Fri samt Alternativ ITP/BTP/FTP och Alternativ KAP-KL. Pensionsplanen ska vara tecknad med skattekategori tjänstepensionsförsäkring.
Avgifter för avtal som ingåtts före 1 oktober 2016 samt för avtal om Direktpension, se tabellen för Övriga tjänstepensionserbjudanden.
Premieavgiftsmodell
Premieavgift

Kapitalavgift (per år)

Fast avgift (per år)

Garantiavgift (per år)

Flytt in-avgift

Fondförsäkring

3%

0%

0 kr

–

3%

Traditionell försäkring

3%

0,35 %

0 kr

0,2 %

3%

Premieavgift

Kapitalavgift (per år)

Fast avgift (per år)

Garantiavgift (per år)

Flytt in-avgift

Fondförsäkring

0%

0,45 %

240 kr

–

0 kr

Traditionell försäkring

0%

0,80 %

240 kr

0,2 %

0 kr

Premieavgift

Kapitalavgift (per år)

Fast avgift (per år)

Garantiavgift (per år)

Flytt in-avgift

Kapitalavgiftsmodell

Netto
Fondförsäkring

0%

0%

0 kr

–

0 kr

Traditionell försäkring

0%

0,35 %

0 kr

0,2 %

0 kr

Avgångspension
Avgifterna gäller för avtal som tecknas från 1 oktober 2016 eller senare.
Avgifter för avtal som ingåtts före 1 oktober 2016, se tabellen för Övriga tjänstepensionserbjudanden.
Premieavgift

Kapitalavgift (per år)

Fast avgift (per år)

Garantiavgift (per år)

Flytt in-avgift

Fondförsäkring

1,5 %

0,45 %

240 kr

–

0 kr

Traditionell försäkring

1,5 %

0,80 %

240 kr

0,2 %

0 kr

Övriga tjänstepensionserbjudanden
Avgifterna avser avtal tecknade inom övriga tjänstepensionserbjudanden, avtal om Direktpension, avtal om Avgångspension som
ingåtts före 1 oktober 2016 samt avtal om följande pensionsplaner med skattekategori tjänstepensionsförsäkring tecknade av företag
som är kund hos SPP före 1 oktober 2016: Enkel pensionsplan, SPPs Pensionsplan, Plan för ägare/delägare, Tillsvidareplan, Löneväxling,
Bonusväxling, Plan för sänkt pensionsålder, Premieplan Fri, Alternativ ITP/BTP/FTP och Alternativ KAP-KL.
Premieavgift 1
		

Kapitalavgift 2
(per år)

Fast avgift 3
(per år)

Garantiavgift4
(per år)

Flytt in-avgift

Fondförsäkring

0%

0,60 %

240 kr

–

0 kr

Traditionell försäkring

1%

0,75 %

480 kr

0,2 %

0 kr

1) På avtal som ingåtts före 1 april 2007 är premieavgiften för fondförsäkring 3,5 procent på premier som betalas in löpande och 1,5 procent på engångspremier.
Ingen fast avgift tas ut. För Utlandsplan BenEx gäller detta avtal tecknade före 1 oktober 2012.
2) För fondförsäkring som tecknas inom Enkel pensionsplan är kapitalavgiften 0,50 procent. För fondförsäkring som tecknas inom Fritt Val och Fritt Val PLAN är
kapitalavgiften 0,75 procent.
3) För försäkringar som innehåller både fondförsäkring och traditionell försäkring är den fasta avgiften 480 kronor. Se även not 1 angående fast avgift i vissa avtal.
4) Garantiavgift gäller traditionell försäkring och sparande från och med 1 januari 2016.

Avgift SPPs entrélösning

Avgift vid byte av förvaltningsform

Avgiften för SPPs entrélösning SPP SparaSäkra är 0,99 procent
per år under sparafasen. Under säkrafasen minskar den successivt till 0,79 procent. Avgiften är en totalavgift som även omfattar
fondförvaltningsavgiften för ingående fonder.

Ingen avgift tas ut vid byte av förvaltningsform.

Fondförvaltningsavgift
För de fonder som ingår i en fondförsäkring tar fondförvaltaren
ut en förvaltningsavgift innan fondkursen fastställs. Förvaltningsavgiften för fonderna i SPPs fondsortiment varierar mellan
0,1 och 2,0 procent per år och redovisas för respektive fond på
spp.se/fondlista.

Kapitalförvaltningskostnad
Vid förvaltning av försäkringskapitalet i traditionell försäkring reducerar uppkomna kostnader för kapitalförvaltningen avkastningen på kapitalet. Årlig kapitalförvaltningskostnad är 0,21 procent.

Avgift vid flytt av försäkringskapital

Avgift vid återköp
Vid återköp av kapitalförsäkring är avgiften 1 procent av försäkringskapitalet, dock lägst 500 kronor. Ingen avgift tas ut vid
återköp av pensionsförsäkring.

Ändring av avgifter och kostnader
SPP har rätt att ändra sina avgifter och beräkningsantaganden på
sätt som närmare beskrivs i respektive försäkringsvillkor. Angivna
avgifter gäller till dess att SPP meddelar annat. Kostnader varierar
över tiden.

Särskilda villkor
För vissa försäkringar har det tillämpats särskilda villkor. Det kan
innebära att försäkringen till exempel har en annan avgift eller
entrélösning än vad som anges i denna prislista.
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Vid flytt av försäkringskapital från SPP är avgiften 2,5 procent av
försäkringskapitalet, dock lägst 500 kronor. Vid flytt av försäkringskapital till SPP tar SPP ingen avgift.

Välkommen till spp.se eller ring Kundcenter Företag 0771-598 102 eller
Privat 0771-533 533.
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