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Du får det här brevet för att du har pensionspengar hos oss på AMF. Vi håller bara på med tjänste-
pensioner och vi gör det med ditt bästa för ögonen. Vårt viktigaste uppdrag är att se till att du får 
en bra pension. Därför är det naturligt för oss att hela tiden göra vårt bästa för att förbättra och 
förenkla din tjänstepension. Den 1 januari 2016 gör vi därför förändringar i din tjänstepension.

Försäkringsavtalet för AMF Tjänstepension kan omfatta ålderspension med traditionell förvalt-
ning och/eller fondförvaltning. 

För AMF Tjänstepension med traditionell förvaltning kommer vi:

att införa en anpassad garantiförstärkning. Garantiförstärkningen innebär att vi minskar 
risknivån på ditt sparande ju närmre pensionering du kommer. Ändringen betyder att du nu ska 
få en ökad trygghet och minskad risknivå i sparandet inför pensioneringen oavsett vid vilken 
tidpunkt du väljer att ta ut din pension ifrån.

att ändra på sättet vi fastställer din pension (s k ändrad utbetalningsmodell). Det gör vi för 
att dina framtida pensionsutbetalningar ska bli mer stabila och jämna, så att risken för större 
variationer i utbetalningsbeloppen undviks. Storleken på ditt totala pensionskapital kommer 
inte att påverkas.

att fr o m 2016-01-01 ta bort premiegarantin i din försäkring för framtida inbetalningar. 
 Förändringen påverkar alltså inte premiegarantin på ditt tidigare sparande hos oss.

Övriga villkorsändringar
Vi genomför även andra ändringar som du kan läsa mer om i bilagan.

Vill du veta mer? 
Med det här brevet vill vi hålla dig informerad om vad som händer med din tjänstepension.  
Vill du veta mer kan du läsa mer i bifogad bilaga eller gå in på amf.se/villkor2016. 

Vänlig hälsning
AMF

Information om AMF Tjänstepension 
tecknad fr o m 2014-01-01
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Villkorsändringen gäller:  
Försäkringsavtalsnummer: 





Försäkringsavtalet för AMF Tjänstepension kan omfatta ålderspen-

sion med traditionell förvaltning och/eller fondförvalning.

AMF Tjänstepension 

Försäkringsavtalsnummer: 

 Nuvarande AMF Tjänstepension med 
traditionell förvaltning

Traditionell försäkring är en enkel och trygg sparform med garanti. 

Garantin innebär att du garanteras ett lägsta pensionsbelopp. Vi 

tar hand om förvaltningen av ditt kapital och arbetar aktivt för att 

du ska få en så hög avkastning som möjligt. Om värdeutvecklingen 

på ditt pensionskapital är större än vad som behövs för att uppfylla 

din garanti finns ett överskott, och du får därmed rätt till en högre 

pension.

 Förändringar i AMF Tjänstepension med 
traditionell förvaltning

Anpassad garantiförstärkning

För att du ska få en så trygg pension som möjligt genomförs idag 

en månatlig förstärkning av försäkringens garanterade pensionsbe-

lopp. Garantiförstärkningen påbörjas fem år före tecknad pensions-

ålder, förutsatt att försäkringen har ett tillräckligt stort överskott.

Nu anpassar vi garantiförstärkningen till din avtalade pensions ålder. 

Garantiförstärkningen kommer nu att ske utifrån avtalad pension-

sålder, vilket innebär att vid förtida uttag av ålderspension kommer 

förstärkning att påbörjas (om den inte redan pågår) och avslutas vid 

ny avtalad pensionsålder. Vid uppskjutet uttag fort sätter förstärk-

ningen fram till ny avtalad pensionsålder. Vid uppskjutet  uttag med 

mer än fem år, avbryts emellertid förstärkningen för att återupptas 

när fem år återstår till ny avtalad pensionsålder. 

Ändringen görs för att du ska få en ökad trygghet och minskad 

risknivå i sparandet inför pensioneringen oavsett vid vilken tidpunkt 

du väljer att ta ut din pension.

För att beräkna garantiförstärkningen inför pensionen  används 

vid var tid gällande garantiförstärkningsränta, som fastställs med  

hänsyn till bolagets solvens och dess påverkan på berörda försäk-

ring ars avkastningsmöjligheter.

Om du önskar bibehålla risknivån i försäkringen även under utbe-

talningstiden kan du som tidigare välja bort garantiförstärkningen.

Ändrad utbetalningsmodell

Pensionsutbetalningen består av garanterade pensionsbelopp 

och ett eventuellt tilläggsbelopp. Om det finns ett överskott på 

försäkringen kan ett tilläggsbelopp utbetalas. I vår nuvarande 

utbe talningsmodell beräknas tilläggsbeloppet med AMFs gällande 

antaganden utifrån överskottet. 

Nu ändrar vi vår utbetalningsmodell. Den ändrade utbetal-

ningsmodellen innebär att tilläggsbeloppet, utöver det garan-

terade pensionsbeloppet beräknas utifrån hela pensionskapitalet 

med gällande prognosantagande. Det gör vi för att dina framtida 

pensionsutbetalningar ska bli mer stabila och jämna. 

Genom den ändrade utbetalningsmodellen minskar risken för 

större variationer i utbetalningsbeloppen. Ändring av utbetal-

ningsmodell påverkar inte storleken på ditt totala pensionskapital.

Borttagen premiegaranti fr o m 2016-01-01 

Idag har du en premiegaranti som säkerställer att AMF betalar ut en 

pension till dig vid tecknad pensionsålder som minst motsvarar inbe-

talda premier, inflyttat och/eller överfört kapital till din försäkring. 

Vi vill skapa en god balans mellan garanti och möjlighet till avkastning  

oberoende av variationer i marknaden. För att skapa ännu bät-

tre förutsättningar för att kunna ge dig en bra pension även i en  

lågräntemiljö tar vi därför bort premiegarantin. Detta gäller för  

premier och inflyttat kapital som inkommer till AMF fr o m  

2016-01-01. För premie, inflyttat kapital och/eller överfört kapital  

som inkommit till AMF under perioden 2014-01-01 t o m 2015-12-

31 finns premie garantin kvar enligt tidigare.

Övriga villkorsändringar 

Utöver de förändringar som har beskrivits ovan genomför vi även några 

andra ändringar i din tjänstepension med traditionell förvaltning:

•  vi inför ett nytt begrepp, ”Garantivärde”. Garantivärdet är AMFs aktu-

ella värdering av dina garanterade pensionsutbetalningar.

•  vi förenklar vår beskrivning och metod för hur vi fastställer avkastnings-

räntan som du får under försäkringstiden på ditt pensionskapital.

Nya försäkringsvillkor för din 
tjänstepension
I AMFs erbjudande görs nu förändringar som gäller från och med 1 januari 2016. Aktuellt 
försäkringsbesked och försäkringsvillkor finns alltid på amf.se/dinasidor.

Läs mer på 
nästa sida



 Övriga villkorsändringar i AMF Tjänste-  
pension med traditionell förvaltning och 
AMF Tjänstepension med fondförvaltning

•  vi begränsar möjligheten för dina förmånstagare att ändra utbetal-

ningstidens längd samt välja en annan starttidpunkt på utbetal-

ningen (gäller vid dödsfall om utbetalningen inte har påbörjats).

För fondförsäkring gäller begränsningen även att byta fonder. Efter 

årsskiftet gäller att alla förmånstagare måste vara överens för att

en ändring ska kunna genomföras.

•  i samband med byte av förvaltningsform från försäkring utan åter-

betalningsskydd kan AMF kräva att du genomgår hälsoprövning

med godkänt resultat för att överföringen av pensionskapital ska

kunna göras.

•  vi kräver numera vid flytt från försäkring utan återbetalnings-

skydd att du genomgår hälsoprövning med godkänt resultat för att

 flytten ska kunna genomföras.

•  efter villkorsändringen kan begäran om flytt ske fram till två

 månader innan uttag av ålderspension påbörjats, mot tidigare tre

månader. 

•  vi genomför nu flytten av ditt pensionskapital närmast efter följande 

månadsskifte, som inträffar en månad efter att flyttbegäran mot-

tagits. Flytten tar nu ca en månad mot tidigare två månader.


