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Hej! Du har tjänstepension hos oss på AMF. Den heter AMF Tjänstepension och kan omfatta 
traditionell försäkring och/eller fondförsäkring. Med det här brevet vill vi informera om en 
villkorsändring som sker i traditionell försäkring från och med 1 januari 2018. Fondförsäkring 
påverkas inte av villkorsändringen. 

I traditionell försäkring finns en garanti som innebär att varje inbetalning ger ett garanterat 
minsta månatligt pensionsbelopp. Dessutom kan pensionen bli högre än garanterat om värde
utvecklingen på pensionskapitalet varit gynnsam. Det är AMF som sköter förvaltningen av 
placeringstillgångarna.

Nu ökar vi möjligheten för traditionell försäkring att växa bra
För varje inbetalning som görs till traditionell försäkring ökar pensionskapitalet och det 
garanterade pensionsbeloppet. Vid inbetalning av premie från arbetsgivaren har tidigare hela 
inbetalningen använts för beräkning av det garanterade pensionsbeloppet. Detta har även gällt 
vid byte av förvaltningsform från fondförsäkring till traditionell försäkring, förutom vid kortare 
förvaltningstid än 5 år till avtalad pensionsålder då 90 procent använts. Från och med 2018 
används 85 procent av kommande inbetalningar oavsett förvaltningstid vid beräkning av garan
terat pensionsbelopp. Hela inbetalningen kommer precis som tidigare att tillföras försäkringens 
pensionskapital.

Vårt mål med traditionell försäkring är att skapa möjlighet till långsiktigt hög avkastning och 
därmed en bra pension. Anledningen till att vi nu ändrar garantinivån är att vi vill öka möjlig
heten för pensionskapitalet att växa bra i dagens ekonomi med låga räntor. Från och med 2018 
vill vi därför kunna placera större del av nya pensionsinbetalningar i tillgångar med en högre 
förväntad avkastning såsom aktier. 

Vill du veta mer?
Mer information om hur det fungerar med traditionell försäkring har vi samlat på baksidan. Logga 
gärna in på amf.se/dinasidor för mer information om din/dina försäkringar. Har du några frågor är 
du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 0771450 400 eller info@amf.se.
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Traditionell försäkring hos AMF
En traditionell försäkring är ett tryggt 
 pensions  sparande med garanti för dig som 
inte vill behöva tänka på din tjänstepension. 
Istället är det AMF som jobbar aktivt för att 
de pengar som din arbetsgivare betalar in ska 
växa och ge dig en bra pension.

Så får vi din pension att växa
Vi placerar din pension huvudsakligen i 
svenska och utländska aktier, räntebärande 
tillgångar samt fastigheter. Det är värdeut
vecklingen på dessa tillgångar som påverkar 
hur ditt sparande utvecklas. Vår ambition med 
den traditionella försäkringen är att den ska ge 
möjlighet till avkastning under tiden du sparar 
och trygghet när du går i pension.

Så fungerar det
Pengarna som finns i din försäkring kallas 
pensionskapital. I traditionell försäkring finns 
en garanti. Den garanterade pensionen är 
det vi minst lovar att betala ut till dig varje 

månad. När pensionskapitalet är större än 
vad som behövs för att täcka den garante
rade delen av din pension betalas även ett 
tilläggsbelopp ut utöver din garanterade del, 
vilket ger en högre pension.

AMF förvaltar aktivt pensionskapitalet, du 
behöver inte själv bevaka marknadsutveck
lingen. Hur din pension placeras beror på hur 
mycket överskott din försäkring har och hur 
mycket som är garanterat. Pensionskapital 
som har hög andel överskott har en större 
del placerat i aktier med möjlighet till högre 
avkastning. Pensionskapital med en mindre 
andel överskott har en lägre andel aktier och 
därmed en tryggare placering.

Låga avgifter ger mer pension
Hos AMF får du låga avgifter och det har stor 
betydelse för en bra pension då sparandet 
sker under lång tid. Eftersom AMF drivs 
enligt ömsesidiga principer går även all vinst 
oavkortat tillbaka till dig som kund.

Så fungerar traditionell försäkring med 
garanti hos AMF

 
De flesta kunderna hos AMF sparar till sin pension i en traditionell 
försäkring. Det är en trygg och säker sparform där du själv inte behöver 
vara aktiv.


