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Hos oss är det väldigt lätt att göra sitt SAF-LO-val. Allt du behöver göra är att välja SPP så får
du ett bra sparande som följer dig till och genom pensionen utan att du behöver anstränga dig.
Med goda förutsättningar för både tillväxt och trygghet. Vi kallar det SPP Ett val SAF-LO.
Så här fungerar det

Vad innehåller SPP Ett val SAF-LO?

När du närmar dig pension så tryggas ditt sparande genom att
fokus flyttas till att reducera risken i sparandet. Hur lång tid själva
överföringen tar påverkas av under hur många år du vill att pengarna ska betalas ut. Till exempel tidsbestämt i fem år eller hela
livet ut. På så vis minskar risken och ditt kapital tryggas, utan att
du behöver göra något.

Avgifter

Exempel på nedtrappning vid pensionsålder 65 år
och livsvarig utbetalning.

Det tillkommer även andra avgifter som är kopplade till försäkringen. Läs mer på spp.se/saflo.

SPP Ett val SAF-LO är en entrélösning som anpassas efter hur
du planerar din pension. När du har långt kvar till din pension
är det viktigt att få ditt sparande att växa så mycket som möjligt.
Därför består ditt sparande till en början helt av aktiefonder som
innebär en högre risk och samtidigt skapar större möjligheter för
en god avkastning.
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SPP Ett val SAF-LO består av utvalda fonder med fokus på långsiktig hållbarhet som ger dig en god riskspridning mellan olika
fonder, tillgångsslag och marknader. Under tillväxtfasen placeras
ditt sparande i aktiefonderna SPP Aktiefond Global och SPP Aktiefond Sverige. När tryggandet inleds omplaceras kapitalet stegvis
till räntefonderna SPP Obligationsfond och SPP Korträntefond.*

Förvaltningsavgiften för SPP Ett val SAF-LO är är högst 0,27
procent. I takt med tryggandet av kapitalet och överföringen till
räntefonder minskar förvaltningsavgiften successivt för att slutligen stanna på 0,13 procent. Du hittar alltid aktuell information om
fondernas utveckling på spp.se/saflo

Observera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida
avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och
minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet.
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Vill du veta mer om entrélösningen och regelverket kring
SPP Ett val SAF-LO, är du välkommen att gå in på spp.se/saflo
eller ringa Kundcenter på 0771-533 533.

* Antalet fonder som ingår i entrélösningen, SPP Ett val SAF-LO, kan variera över tid och är som lägst två och högst fem stycken.
SPP har rätt att utan avisering omplacera försäkringskapitalet som placerats i SPP Ett val SAF-LO enligt reglerna i försäkringsvillkoren.
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