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Hej! Med det här brevet vill vi informera om en villkorsändring för din tjänstepension hos oss. 
Ändringen innebär att vi inför en gräns för hur mycket din framtida pensionsutbetalning kan 

sjunka om avkastningen i din tjänstepension skulle utvecklas negativt.
 
Jämnare pensionsutbetalning 
När du har gått i pension gör vi i januari varje år en årlig omräkning av din pension. Då räknar 
vi ut hur mycket pension du ska få under det kommande året. Månadsbeloppet kan öka eller 
minska beroende på hur pensionskapitalet har utvecklats under året som har gått. 

Vår ambition är att din pension ska vara trygg. Från och med januari 2021 inför vi därför en 
gräns för hur mycket din utbetalning kan sjunka från ett år till ett annat, till följd av negativ 
avkastning. En eventuell sänkning av månadsbeloppet utjämnas på så sätt över tid. Gränsen  
för hur mycket utbetalningen kan sjunka vid den årliga omräkningen är för närvarande  
fem procent.

För vem gäller ändringen?
Ändringen gäller för dig som har din tjänstepension i en traditionell försäkring med  
utbetalning livet ut. Det betyder att den inte gäller om du har valt tidsbegränsad utbetalning 
för din ålderspension och inte utbetalning av efterlevandepension. Ändringen gäller inte 
heller om din tjänstepension är placerad i en fondförsäkring. 

I det här brevet får du övergripande information om ändringen. Du hittar mer information på 
amf.se/jamnareutbetalningar. 

Om du har Avtalspension SAF-LO kan du även ha fått ett separat brev från oss om ändringen. 
Din tjänstepension hos AMF – en trygg pension med garanti 

Vad behöver du göra?
Villkorsändringen införs i din tjänstepension automatiskt om du inte har valt en annan  
utbetalningstid än livet ut. Om du är nöjd med ändringen behöver du inte göra något. Om du 
har frågor är du välkommen att kontakta oss.  

Logga gärna in på amf.se/dinasidor. Där hittar du information om din kommande utbetalning 
från oss. Du loggar enkelt in med BankID.

Nytt om din tjänstepension hos AMF

Fortsättning på nästa sida



Du har din tjänstepension hos AMF helt eller delvis placerad i en traditionell försäkring.  
Traditionell försäkring är till för dig som vill ha trygghet, utan att behöva vara aktiv själv.  
Istället är det vi som sköter förvaltningen av pensionskapitalet. I din traditionella försäkring 
har du alltid ett garanterat pensionsbelopp. Det är det minsta belopp som vi kommer att betala 
ut till dig per månad när du går i pension. 

Vill du läsa dina brev digitalt på Dina sidor?
Logga i så fall in på amf.se/dinasidor och välj att få dina brev från oss digitalt istället för som 
pappersutskick, om du inte redan har valt det. Du loggar enkelt in på Dina sidor med BankID 
och läser ditt brev – bekvämt, säkert och miljövänligt. 

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor.  
Vi hjälper dig gärna!

Med vänliga hälsningar
AMF

Se din pension på 
amf.se/dinasidor

amf.se

0771-696 320

info@amf.se@

Särskild information om tjänstepensionen ITP
ITP-planen bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Mer information och jämförelse mellan de valbara 
alternativen för ITP finns på Collectums hemsida.


