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Tryggare pensionsutbetalningar i 
traditionell försäkring hos AMF

Du har en tjänstepension placerad i traditionell försäkring hos AMF. En pension som 
du får via din arbetsgivare. I en traditionell försäkring har du alltid en garanti och vi tar 
hand om placeringen av pensionskapitalet – ett tryggt och enkelt sparande.

Vi på AMF gör allt för att du ska få en så bra pension som möjligt och arbetar ständigt 
med att utveckla och förbättra vårt erbjudande. Från och med 1 januari 2023 sker en 
förändring i din försäkring som över tid ger dig en tryggare och stabilare pensionsut-
betalning.

Förstärkning av garanti
I din traditionella försäkring finns en garanti i form av ett garanterat månatligt 
pensionsbelopp. Det är det du minst får utbetalt i pension varje månad. Innan utbe-
talningen startar sker normalt förstärkningar av garantin om försäkringen har ett 
tillräckligt stort överskott. Förstärkningen innebär att en större del av din pensions-
utbetalning blir garanterad. 

Idag kan garantiförstärkningar ske fram till att pensionsutbetalningarna ska påbörjas. 
Efter förändringen kan förstärkningar även ske under den tid som pensionen betalas 
ut. Förändringen innebär också att förstärkningen kommer att omfatta 
efterlevandepensionen. På så vis blir pensionsutbetalningarna stabilare och varierar 
mindre från ett år till ett annat. 

Du behöver inte göra något

Försäkringsvillkoren ändras den 1 januari 2023 för de försäkringar som idag omfat-
tas av förstärkning av garanterade pensionsbelopp. De avtalsområden som berörs är 
Avtalspension SAF-LO, KAP-KL/AKAP-KL och PA 16 samt AMF Tjänstepension. 
Efter förändringen kommer du att hitta uppdaterade försäkringsvillkor och 
försäkringsbesked på amf.se/dinasidor.
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AMF Tjänstepension AB
113 88 Stockholm

E-post: info@amf.se
Telefon: 0771–696 320

Org nr: 502033-2259
Styrelsens säte: Stockholm www.amf.se
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Om du vill veta mer
På amf.se/garantiforstarkning2023 hittar du mer information. 

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 0771–696 320 
eller skicka e-post till info@amf.se. Vi hjälper dig gärna!

Hitta all information om din tjänstepension hos AMF på Dina sidor

• Se en prognos för din pension
• Se vad som har betalats in och hur din pension har utvecklats.
• Se de uppdaterade försäkringsvillkoren i januari 2023.

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

Vänliga hälsningar
AMF 

M
-1

42
5

Exe
mpe

l

https://www.amf.se/garantiforstarkning2023
info@amf.se
https://www.amf.se/dinasidor

	Tryggare pensionsutbetalningar i 



