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Hej! Du är förmånstagare till tjänstepension PA 16 med återbetalningsskydd. Det innebär att 
du får, eller ska få, utbetalning av efterlevandepension från oss. Med det här brevet vill vi 
berätta att vi från 1 maj 2021 kommer att ändra försäkringsvillkoren för tjänstepensionen. 

Vi arbetar för att förenkla och skapa enhetlighet mellan försäkringar som idag har olika för-
säkringsvillkor. Det gör det möjligt för oss att sänka våra avgifter – vilket ger högre pensioner. 
Från 1 maj 2021 får alla försäkringar med samma sparform samma försäkringsvillkor. 

Ändringar för traditionell försäkring:
• Ändrade avgifter. 
• Ny modell för att fördela avkastning.

Du behöver inte göra något
Villkorsändringarna införs i tjänstepensionen automatiskt, så du behöver inte göra något. När 
villkorsändringarna träder i kraft får försäkringen nya försäkringsnummer och utbetalnings-
nummer. De nya försäkrings- och utbetalningsnumren kommer att finnas på amf.se/dinasidor i 
maj 2021. De nya försäkringsvillkoren kommer att finnas på amf.se.

Årets utbetalningsbelopp påverkas inte av ändringarna. 

Om du vill veta mer
Mer information hittar du på amf.se/PA16-2021. Om du har frågor är du varmt 
välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna!

Vänliga hälsningar
AMF

Ändrade försäkringsvillkor för 
tjänstepension PA 16 hos AMF

Läs mer på nästa sida

EXEMPEL



Ändrade avgifter
Information om de ändrade avgifterna hittar du på nästa 
sida. 

Ny modell för att fördela avkastning
I en traditionell försäkring används avkastningsränta för 
att fördela avkastning från AMFs placeringstillgångar på 
respektive försäkrings pensionskapital.

I den försäkring som du är förmånstagare till idag får alla 
kunder med samma typ av försäkring samma avkastnings-
ränta. Den nya modellen innebär att avkastningsräntan 
istället är beroende av andelen överskott på respektive 
försäkring. De samlade överskotten från försäkringarna 
bidrar positivt till AMFs möjlighet att ta finansiell risk för att 
långsiktigt kunna skapa högre avkastning. 

• Försäkringar med en tillräckligt hög andel överskott får 
i större utsträckning ta del av avkastningen från till-
gångsslag med högre finansiell risk, till exempel aktier. 
Försäkringen får därmed en förväntat högre avkastning.

• Försäkringar med en lägre andel överskott får i större 
utsträckning ta del av avkastningen från tillgångsslag 
med lägre finansiell risk, till exempel räntebärande till-
gångar. Försäkringen får därmed en förväntat lägre, men 
mer stabil, avkastning. 

Tjänstepension PA 16
PA 16 är tjänstepensionsavtalet för statligt anställda. Det 
är ett kollektivavtal som har förhandlats fram av de fackliga 
organisationerna på det statliga området (OFR/S,P,O,  
Saco-S, SEKO) tillsammans med Arbetsgivarverket.

Det är arbetsgivaren som betalar in till tjänstepensionen.

Ändringarna gäller försäkringsnummer:
Traditionell försäkring: <<Försäkringnummer_Trad>>

När ändringarna träder i kraft får försäkringen nya försäkringsnummer och utbetalningsnummer. De nya försäkrings- och 
utbetalningsnumren kommer att finnas på amf.se/dinasidor. 

Hitta all information om din utbetalning på  
Dina sidor
• Se hur mycket du får varje månad och hur länge.
• Ändra bankkonto för utbetalningen.
• Ändra skatt för utbetalningen.

Du loggar in på amf.se/dinasidor med BankID.

Ändringar i försäkringsvillkoren

<<Försäkradnamn>>
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Ändrade avgifter för PA 16 hos AMF
De nya avgifterna får fullt genomslag 2022.

Traditionell försäkring 
 
Försäkringsnummer Nuvarande avgifter Nya avgifter

<<Försäkringnummer_75>> Årlig avgift 

75 kr i fast avgift per försäkring + 0,15 % av 

pensionskapitalet.

Årlig avgift 

75 kr i fast avgift, oavsett antal försäkringar + 

0,15 % av pensionskapitalet.

Den årliga avgiften är högst 600 kr/år, oavsett 

antal försäkringar.

<<Försäkringnummer_0>> Årlig avgift

0 kr i fast avgift.

0,15 % av pensionskapitalet.

Årlig avgift 

0 kr i fast avgift.

0,15 % av pensionskapitalet. 

Den årliga avgiften är högst 600 kr/år, oavsett 

antal försäkringar.
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