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Tjänstepension – din arbetsgivare betalar
Alla har rätt till allmän pension från staten. Den består av inkomst-
pension och premiepension och det är Pensionsmyndigheten 
som betalar ut pengarna.

En tjänstepension är ett komplement till den allmänna pensionen 
och är bunden till din anställning. Din arbetsgivare betalar hela 
premien medan du som anställd alltid har rätten till ersättning 
från försäkringen.

SPP erbjuder en rad pensionslösningar inom PA-KFS-avtalet, men 
vanligast är: ålderspension enligt kollektivavtal eller alternativ 
pensionslösning för delar av ålderspensionen, efterlevandepensi-
on till vuxen och barnpension. Dessutom finns en kompletterande 
ålderspension som du bestämmer över själv. Läs mer om det på 
sidan 5. Det är inte säkert att din arbetsgivare tecknat försäkrings-
avtal med oss om alla försäkringsmomenten. Om du är osäker 
kan du fråga din personalavdelning.

Ålderspension
Ålderspension gäller alla anställda. Du börjar tjäna in pensionen 
från 28 års ålder och ordinarie pensionsålder är 65 år. Men du 
kan välja att göra förtida uttag redan från 61 år eller skjuta upp 
utbetalningarna tills du fyller 70 år.

Pensionen betalas ut så länge du lever och ju senare du börjar, 
desto högre blir den. Med arbetsgivarens medgivande kan du ock-
så välja att ta ut pensionen ännu tidigare, eller välja till garanterad 
utbetalningstid. Garanterad utbetalningstid innebär att om du 
avlider under tiden som din pension betalas ut, går utbetalningar-
na istället till dina förmånstagare.

Premierna från ålderspension förvaltas med garanterad ränta, 
så kallad traditionell försäkring och det är bara du själv som kan 
vara förmånstagare. Det är med andra ord bara du som kan få ut 
pengarna. Hur stor din slutgiltiga pension blir beror på hur mycket 
du tjänar och hur länge du arbetar. När pensionen betalas ut räk-
nas pensionsbeloppet normalt upp med prisbasbeloppet varje år.

En del av ålderspensionen kan ersättas med alternativ pensions-
lösning, som ger större valmöjligheter. Det är din arbetsgivare 
som bestämmer om du får välja alternativ pensionslösning eller 
inte.

Ett viktigt komplement
till den allmänna pensionen
Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet  
och omfattas av pensionsavtalet PA-KFS, har rätt till tjänstepension. Med detta  
avtal som grund har din arbetsgivare tecknat en försäkring hos oss och här  
ger vi dig en översikt på vad den kan innehålla. 

Alternativ pensionslösning ger flexibla möjligheter
I en alternativ pensionslösning kan du ta ut pensionen redan från 
55 år om du vill. Då måste pensionen betalas ut under minst fem 
år, om inte pensionen upphör vid 65 år. Då räcker tre år som  
utbetalningstid. Du kan välja hur du vill att pengarna ska placeras – 
i försäkring med garanterad ränta eller fondförsäkring.

Du kan också välja till återbetalningsskydd. Då betalas försäk- 
ringskapitalet ut till de förmånstagare du valt om du avlider.  
Återbetalningsskyddet upphör vid pensionsåldern, om du inte 
också valt tillägget garanterad utbetalningstid. Det innebär att om 
du avlider när din pensionsutbetalning pågår, fortsätter utbetal-
ningarna till dina förmånstagare under återstående tid.

Efterlevandepension ger trygghet åt familjen
Efterlevandepension ger din partner och/eller dina barn pension 
efter dig, om du skulle avlida under tiden du är anställd. Skyddet 
upphör när du går i pension.

Efterlevandepensionen till vuxen kan betalas ut till make/maka, 
registrerad partner eller i vissa fall sambo. Ofta är den runt 15 
procent av din lön och utbetalningstiden är högst fem år.

Barnpension betalas ut till dina egna barn tills de är 20 år om de 
studerar, annars är åldersgränsen 18 år.

Efterlevandepensionerna är så kallade riskförsäkringsmoment 
vilket betyder att du måste vara fullt arbetsför när försäkringen 
tecknas.

Fondförsäkring – större möjligheter till bra tillväxt
Har du alternativ pensionslösning och väljer fondförsäkring har du 
möjlighet att påverka utvecklingen av ditt sparande.

Din  
arbetsgivare 

bekostar försäk-
ringen.
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Spara med SPP
Två sätt att spara i fondförsäkring

1. Vi hjälper dig!
Väljer du SPP SparaSäkra får du en unik och enkel entrélösning 
som följer dig till och genom pensionen. Lösningen består av två 
faser: Spara och Säkra. I spara-fasen placeras försäkringskapitalet 
med en hög andel aktiefonder för att få kapitalet att växa. Under 
Säkrafasen, som inleds tio år innan pensionen, ersätts aktiefon-
derna stegvis av placeringar i räntefonder för att minska risken i 
sparandet.

Fördelningen av aktier och räntebärande papper i Spara och i 
Säkra kan variera beroende på vår bedömning av marknaden. 
Förvaltare är Storebrand Kapitalförvaltning. Ytterligare beskrivning 
av entrélösningen och regelverket för SPP SparaSäkra hittar du  
på spp.se/entrelosning.

Observera att historisk avkastning inte är någon garanti för fram-
tida 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 kapitalet.

2. Du väljer själv!
Välkommen till SPPs prisbelönta urval av fonder. Vi har flera 
gånger utsetts till bästa fondförsäkringsbolag av den oberoende 
pensionsrådgivaren Söderberg & Partners. Vi utvärderar hela 
tiden våra fonder och de alternativ som finns på marknaden, allt 
för att du ska ha de bästa fonderna att välja bland. Resultatet är 
en bred spridning av tillgångsslag, branscher och regioner, vilket 
ger goda möjligheter att sprida risken i ditt sparande. 

Sammanlagt kan du välja upp till 10 fondalternativ i din försäk-
ring. Och du kan när som helst byta fonder, utan avgift eller 
kapitalvinstskatt. På spp.se/fondlista hittar du mer information 
om våra fonder och ett verktyg för portföljanalys. Här kan du 
testa olika kombinationer av fonder och bland annat få informa-
tion om portföljens fördelning mellan tillgångsslag, branscher och 
regioner samt uppgifter om historisk risk och avkastning.

Sparstart
Hög aktieandel 

10 år före pension
Hög ränteandel 

Spara Säkra

Vill du ha lite större inflytande på ditt sparande och möjlighet till bättre avkastning? 
Då kan en fondförsäkring vara en sparform för dig. Vi vet att många tycker att  
det är ganska komplicerat att välja fonder. Därför försöker vi hela tiden göra det  
så enkelt som möjligt för våra kunder, bland annat strävar vi alltid efter att ha  
branschens bästa urval av fonder.

Lätt att byta fonder
Med e-legitimation i form av BankID eller  
Mobilt BankID får du enkelt tillgång till SPPs inter-
nettjänst. 
 
I internettjänsten ser du ditt engagemang i SPP 
och du kan även ändra fondfördelning för dina 
försäkringar, starta eller ändra fondsparande samt 
se tidigare utförda transaktioner. 

För att få tillgång till tjänsten, gå in på  
spp.se, där hittar du också mer information.
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Så här placeres pengarna
Premierna för ålderspension placeras i traditionell försäkring. 
Har du alternativ pensionslösning kan du välja fondförsäkring 
eller traditionell försäkring. 

Traditionell försäkring med garanti
När du pensionssparar med garanti innebär det att SPP garante-
rar dig en lägsta pension, med god möjlighet till återbäring.  Det 
är SPP som ansvarar för placeringen och hur pengarna förvaltas. 

Den pension du får består av en fast del som garanteras och en 
rörlig del som är beroende av tillväxten på sparandet. Den rörliga 
delen kallas för återbäring och betalas ut som tilläggsbelopp till 
din garanterade pension (fast del). Om återbäringen blir större 
än 15 procent av den totala månadsutbetalningen höjer SPP den 
fasta delen.  

Hur förvaltar SPP kapitalet
Kapitalet placeras och fördelas mellan portföljerna Tillväxt, Trygg 
och Stabil beroende på din ålder, val av utbetalningstid och spa-
randets värdeutveckling. 

När du har långt kvar till pensionen placeras en större del av ka-
pitalet i portföljen Tillväxt, som i huvudsak består av aktieinveste-
ringar. När du närmar dig pensionen placeras kapitalet succes-
sivt om till portföljerna Trygg och Stabil. De portföljerna består i 
huvudsak av räntebärande värdepapper och fastigheter.

Portföljen Trygg innehåller räntebärande placeringar med längre 
löptid, som innebär att avkastningen kan variera på kort sikt, men 
förväntas ge en stabil avkastning på lång sikt. Passar bra när du 
har lite längre tid kvar till pensionen.

Portföljen Stabil innehåller räntebärande placeringar med kort 
löptid, där avkastningen är tänkt att variera mycket lite över tid. 
Därmed är den anpassad till kunder som närmar sig pensionen 
eller har en pension under utbetalning.

Mer information om SPPs traditionella försäkring med garanti 
finns på spp.se/traditionellforsakring. 

Det är  
enkelt att byta  

fonder på  
spp.se.

Alla placeringar omfattas av Storebrands koncernstandard 
för ansvarsfulla investeringar. 

Standarden är internationellt erkänd som en av världens 
bästa SRI-policys. 

Det innebär i praktiken att vi avstår från att investera i  
företag som  medverkar till kränkningar av de mänskliga  
rättigheterna, korruption, allvarlig miljöskada samt  
produktion av landminor, kluster- och kärnvapen och 
tobak.

65 år

Illustrativ utveckling över tid

Trygg

Tillväxt

Stabil
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Bra att veta 
upplysningar. Vi tycker det är mer rättvist att 
den som är helt frisk och som lämnar korrekta 
uppgifter, betalar mindre för sin försäkring än 
vad som blir fallet om andra lämnar oriktiga 
uppgifter.

Ändringsrätt vid familjehändelse
Ändringsrätt som innebär att om din familje- 
situation ändras kan du komplettera ditt 
försäkringsskydd utan att behöva göra om 
hälsoprövningen. Ändringsrätten kan användas 
vid flera tillfällen men måste utnyttjas inom ett 
år från det att du gift dig, blivit sambo eller fått 
barn. Ändringsrätten gäller normalt endast dig 
som valt alternativ pensionslösning.

Mer information?
Du som har alternativ pensionslösning och 
möjlighet att påverka dina val, både vad gäller 
förmåner, förmånstagare och placering hittar 
också mer information på vår webbplats.  
Du kan också ringa vårt Kundcenter, telefon 
0771-533 533. Välkommen!

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas till SPP i samband 
med att försäkringsavtal ingås eller som SPP i 
övrigt registrerar i samband med försäkrings-
avtalet kommer att bli föremål för behandling i 
datasystem hos SPP eller Storebrand eller hos 
andra företag som SPP samarbetar med.

Behandlingen sker i enlighet med regler-
na i personuppgiftslagen. Ändamålet med 
behandlingen är att SPP ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet och 
enligt lagar och myndighetsföreskrifter. Även 
behandlingar för analys- eller statistikändamål 
kan förekomma.

Så här håller vi dig informerad
När du tecknat försäkringen får du en förmåns-
beskrivning och en förmånsöversikt. Om du 
har valt alternativ pensionslösning får du efter 
varje årsskifte ett årsbesked där du kan se hur 
ditt sparkapital har utvecklats under det gångna 
året.

Du kan också följa utvecklingen av SPPs 
totalavkastning, det vill säga avkastningen på 
de tillgångar som bolaget förvaltar för försäk-
ringstagarnas räkning, på spp.se. Du är självklart 
också välkommen att ringa vårt Kundcenter, 
telefon 0771-533 533.

Lätt att se ditt engagemang  
hos SPP och byta fonder
Med e-legitimation i form av BankID eller Mobilt 
BankID får du enkelt tillgång till SPPs internet-
tjänst. I internettjänsten ser du ditt engagemang 
i SPP och du kan även ändra fondfördelning för 
dina försäkringar, starta eller ändra fondsparan-
de samt se tidigare utförda transaktioner. För 
att få tillgång till tjänsten, gå in på spp.se, där 
hittar du också mer information.

Riskbedömning
Om det krävs en riskbedömning, till exempel häl-
soprövning, gör vi den innan försäkringen teck-
nas eller en höjning av försäkringen genomförs.

Korrekta uppgifter om hälsa
För att vi ska kunna ha rätt prissättning på våra 
försäkringar, genomför vi alltid noggranna kon-
troller av de uppgifter du lämnar om din hälsa. 

Både då du ansöker om försäkringen och om 
det blir aktuellt att försäkringsersättning ska 
betalas ut. Detta gör vi för att upptäcka felaktiga 

Mer information:

Vill du veta mer om PA-KFS hittar du 
information på vår webbplats spp.se. 
 
Du kan också kontakta vårt  
Kundcenter på telefon 0771-533 533. 
Vi hjälper dig gärna

Personuppgifterna kommer också att behand-
las för marknadsföringsändamål i Storebrand- 
koncernen om inte den som avses med  
uppgifterna hos SPP eller Storebrand begärt 
att det inte ska ske.

Den som vill få information om vilka person-
uppgifter om honom/henne som behandlas 
av SPP eller Storebrand kan skriftligen begära 
detta hos SPP. Detsamma gäller den som vill 
begära rättelse av felaktig eller missvisande 
personuppgift.

Försäkringsgivare
SPP Pension & Försäkring AB (publ)
SE-105 39 Stockholm.  
Telefon 08-451 70 00.
SPP Pension & Försäkring AB (publ) står under  
tillsyn av Finansinspektionen. 

Välkommen med frågor
Den här broschyren är en sammanfattning  
av den tjänstepension du har genom ditt kol-
lektivavtal PA-KFS. Den kompletterande delen 
bestämmer du ju över själv, men om du är 
osäker på de andra delarna som gäller dig, så 
kan du fråga din arbetsgivare.


