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Benefits for Expatriates – BenEx komp*, är en försäkring för anställda som tjänstgör utomlands
och inte längre tillhör svensk socialförsäkring. BenEx komp* består av en ålderspension som
syftar till att kompensera förlust av svensk allmän pension.
BenEx komp* är en tjänstepensionsförsäkring som ägs och
betalas av din arbetsgivare. Den är premiebestämd vilket innebär
att en bestämd summa, relaterad till din lön och ditt arbetsland,
sätts av till ett pensionssparande. Hur stor din framtida pension
blir beror på premiens storlek och på hur försäkringskapitalet
utvecklas.
BenEx komp* avser kompensera för uteblivna premier till den
svenska allmänna pensionen. Beroende på vilket land du arbetar i
kan du också omfattas av allmän pension i utlandet. BenEx komp*
tar hänsyn till intjänandet i arbetslandet.

Ålderspension med valfrihet
Premien till BenEx komp* avser ålderspension, och du har själv
möjlighet att påverka hur sparandet ska förvaltas. Premierna till
BenEx komp* är beroende av i vilket land du arbetar. Länderna är
indelade i fem kategorier, och dessa är framtagna med hänsyn till
hur stort intjänande du beräknas ha i arbetslandet.
Kategori 1:
			
Kategori 2:
Kategori 3:
			
Kategori 4:
Kategori 5:

Belgien, Finland, Frankrike, Luxemburg, Norge,
Portugal, Schweiz, Spanien, Österrike
Grekland, Italien, Tyskland
Danmark, Kanada, Nederländerna, Polen,
Slovenien, Ungern, USA,
Australien, Irland, Malta, Storbritannien
Övriga länder

Samma
ersättning
– oavsett
ålder

Kategori

Avsättning i procent av lön
upp till 7,5 inkomstbasbelopp

1		 0
2		 4
3		 10
4		 14
5		18,5

Skydda dina nära
Du har möjlighet att välja ett återbetalningsskydd till din ålderspension. Det innebär att om du skulle avlida före den avtalade
pensionsåldern betalas ditt försäkringskapital ut till den eller de
förmånstagare som du har valt. Om du väljer återbetalningsskydd
kommer tillväxten av ditt försäkringskapital att bli något lägre.
Utbetalningstiden till efterlevande är minst fem år.

Så här placeras pengarna
Du kan välja mellan att placera premien i fondförsäkring eller i
traditionell försäkring. Du kan också blanda de två förvaltningsformerna.
När du sparar i fondförsäkring bestämmer du själv hur ditt
kapital ska förvaltas. Du väljer risknivå och byter fonder när du
vill. Traditionell försäkring innebär att SPP ansvarar för förvaltningen av kapitalet och garanterar en lägsta pension, med god
möjlighet till extra återbäring.
Läs mer om placeringsformerna på spp.se.

Premiebefrielse

Alltid rätt kunskap

I BenEx komp* ingår alltid en premiebefrielseförsäkring. Det innebär att premierna till din försäkring fortsätter att betalas in även
om du skulle vara långvarigt sjukskriven.

Minst en gång per år erbjuder vi utbildning för er personal som
arbetar med utlandsfrågor. Vi tar bland annat upp:
• Socialförsäkring i Sverige jämfört med andra EU-länder.

Fördelar för dig som arbetsgivare

• Vad regleras i lag, avtal och i EU-förordningen för anställda på
utlandsuppdrag?

BenEx komp* är anpassad efter det verkliga intjänandet i arbetslandet.
• Ger samma ersättning oavsett den anställdes ålder.

• Hur påverkas pensionen av några års utlandstjänst?
• Vad är viktigt för att den anställde ska få ett gott skydd?

• Gäller även i EU/EES- och konventionsländer.
• Socialförsäkringskompensationen är lättare spårbar.
• Behöver ej reduceras med annan av arbetsgivaren betald
försäkring.

Vi skickar inbjudan i god tid före varje utbildningstillfälle.

Pensioner & Förmåner
En handbok som beskriver hur socialförsäkring och tjänstepensioner fungerar i 32 olika länder. Läs mer på spp.se eller
kontakta SPP Internationell försäkring.

Bra att veta
Utlandsplan BenEx komp* kan tecknas av
arbetsgivare som är juridiska personer och som
har fast driftställe i Sverige.
Om du vill veta mer om BenEx kan du ladda ner
de fullständiga försäkringsvillkoren för SPPs
Utlandsplan BenEx från vår webbplats spp.se.
Där finns också information om bolagets ekonomiska ställning och långsiktiga placeringspolicy.
Du är också välkommen att kontakta SPPs
enhet Internationell Försäkring på telefon
08–451 73 30 eller e-post international@spp.se.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas till SPP i samband
med att försäkringsavtal ingås eller som SPP i
övrigt registrerar i samband med försäkringsavtalet 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 reglerna 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. Personuppgifterna kommer
också att behandlas för marknadsföringsändamål
i Storebrandkoncernen om inte den som avses
med uppgifterna hos SPP eller Storebrand begärt
att det inte ska ske.

Den som vill få information om vilka personuppgifter 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.
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Vem har behörighet att teckna
BenEx komp*?

