
Ordinarie avgifter vid nyteckning i SPPs privata pensionsförsäkring, PLUSpension.  

Avgift tas ut på försäkringskapital.

SPPs PLUSpension  
– privat pensionsförsäkring
Prislista 2023-01-01.

Avgift vid nyteckning* 
Avgiftsmodellen gäller vid nyteckning i syfte att flytta försäkringskapital från annat försäkringsbolag till SPPs PLUSpension.

 Premieavgift Kapitalavgift Fast avgift Garantiavgift Flytt in-avgift
  (per år)  (per år)

Fondförsäkring 0 % 0 % 0 kr  0 %      0 kr 

Traditionell försäkring 0 % 0,35 %  0 kr 0,20 %  0 kr

* Befintliga avtal kan ha andra avgifter än vad som anges ovan. Kontakta oss eller din rådgivare för mer information.

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

Avgift SPPs entrélösning
Om inget val av fondfördelning görs placeras premien i SPPs 
entrélösning SPP SparaSäkra. Avgiften är 0,99 procent per år 
under sparafasen. Under säkrafasen minskar den successivt 
till 0,60 procent. Avgiften är en totalavgift som även omfattar 
fondförvaltningsavgiften för ingående fonder.

Kapitalförvaltningskostnad
Vid förvaltning i Sparande med garanti (traditionell försäkring) 
reduceras avkastningen på försäkringskapitalet med uppkom-
na kostnader för kapitalförvaltningen. Årlig kapitalförvaltnings-
kostnad är 0,21 procent.

Avgift vid byte av förvaltningsform
Ingen avgift tas ut vid byte av förvaltningsform på befintlig 
försäkring i SPP, från traditionell förvaltning till fondförvaltning 
eller tvärtom.

Avgift vid flytt av försäkringskapital 
Vid flytt av försäkringskapital från SPP är avgiften 500 kronor.  
I det fall försäkringskapitalet vid flytttillfället understiger  
1 prisbasbelopp tar SPP ingen avgift.

Vid flytt av försäkringskapital till SPP tar SPP ingen avgift.

Ändringsrätt
SPP har rätt att ändra sina avgifter, kostnader och beräk- 
ningsantaganden på sätt som närmare beskrivs i försäkrings-
villkoren.

Särskilda villkor
För vissa försäkringar och upphandlade planer har det  
tillämpats särskilda villkor. Det kan innebära att försäkringen 
till exempel har en annan avgift, flyttavgift eller entrélösning  
än vad som anges i denna prislista.

Välkommen till spp.se eller kontakta oss på 0771-533 533.

SPP Pension & Försäkring AB (publ). SE-105 39 Stockholm. Org.nr. 516401-8599. Styrelsens säte: Stockholm.
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