SPP SparaSäkra
– Ett enkelt, hållbart
och prisvärt sparande
genom livet
Katarina,
SPP

Vill du få hjälp att sköta dina pengar hjälper vi dig gärna. Med SparaSäkra sköter vi dina
placeringar åt dig, utan att det sker på bekostnad av människor eller miljö.
SPP SparaSäkra är en unik och enkel entrélösning som följer dig till och genom pensionen.
Entrélösningen innehåller två faser, Spara och Säkra.
Spara

Hållbart sparande

Inledningsvis handlar det om att spara ihop ett så stort försäkringskapital som möjligt inför din pension. Kapitalet placeras
med en hög andel aktiefonder. Detta innebär en högre risk men
skapar samtidigt möjligheter till en god avkastning.

Entrélösningen placerar i hållbara fonder från SPPs fondförsäkringsutbud.

Säkra
Ju närmare du kommer din pension d
 esto viktigare blir det att
säkra försäkringskapitalet. Tio år före din p
 ension börjar kapitalet successivt att föras över till ett fondsparande med högre
ränteandel.
Hur lång tid s jälva överföringen tar påverkas av under hur många
år försäkringskapitalet betalas ut till dig, tidsbestämt i till e
 xempel
fem år eller livslångt.
Observera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida
avkastning. De pengar som p
 laceras i fonder kan både öka och
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet.

Placeringar i Sparafasen och Säkrafasen
I Sparafasen placeras försäkringskapitalet i SPP Mix 80, en fond
som investerar i utvalda fonder med hög andel aktier. När
försäkringskapitalet omplaceras under Säkrafasen flyttas det
stegvis över till fonden SPP Mix 20 som till största del består
av placeringar i räntefonder.
Tillgångsfördelningen varierar beroende på vald pensionsålder
samt utbetalningstid av pension.

Typexempel vid vald pensionsålder 65 år och 20 års utbetalning:
Valt pensionsår

Spara

Säkra
Ränteandel
44 %

Sparstart
Hög aktieandel

5 år efter pension

10 år före pension
Hög ränteandel

Aktier
56 %

Ränteandel
56 %

Aktier
44 %

Entrélösningens avgifter
Avgiften för förvaltning och administration av SPP SparaSäkra
är 0,20 procent per år av det försäkringskapital som är placerat
i SPP Mix 80. Det innebär att denna avgift minskar successivt
under Säkrafasen när försäkringskapitalet omplaceras till SPP
Mix 20 för att slutligen upphöra när hela kapitalet är omplacerat.

För mer information
Läs mer om regelverket för SPP SparaSäkra på
spp.se/entrelosning.
Vid frågor ring Kundservice på telefon 0771-533 533 eller
kontakta din rådgivare.
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För de fonder som ingår i entrélösningen tar fondförvaltaren ut
en avgift som avser förvaltningen av själva fonden. Fondförvalt
ningsavgiften, som inräknas i fondkursen för respektive fond, är
0,79 procent per år för SPP Mix 80 och 0,60 procent per år för
SPP Mix 20. Det tillkommer även andra avgifter som är kopplade
till din försäkring.

