
SAF-LO
Avgifter för traditionell försäkring

Avtalspension



Ditt sparande idag
Du som har ett sparande med pensionskapital intjänat före 1996 inom: 

• Avtalspension SAF-LO, övergångsregler 
• Avtalspension SAF-LO, särskild återbäring 
• STP-P 

har idag en årlig försäkringsavgift på 0,15 % av pensionskapitalet.

Du som har ett sparande inom: 

• Avtalspension SAF-LO tecknad under perioden 1996-01-01 – 2008-12-31
• Avtalspension SAF-LO, Livsarbetstidspension tecknad under perioden 1996-01-01 – 2013-12-31 

har idag en fast årlig avgift på 40 kr per försäkring, plus 0,3 % av pensionskapitalet. Inbetalda 
premier belastas med en premieavgift på 20 kr per år. 

Flyttar du inom AMF tas ingen flyttavgift ut. Vid flytt från AMF till en annan pensionsförvaltare 
tas en flyttavgift ut på 400 kr per försäkring.

Du som har ett sparande inom: 

• Avtalspension SAF-LO tecknad under perioden 2009-01-01 – 2013-12-31 

har idag en fast årlig avgift på 110 kr per försäkring.

Flyttar du inom AMF tas ingen flyttavgift ut. Vid flytt från AMF till en annan pensionsförvaltare 
tas en flyttavgift ut på 400 kr per försäkring.

Vad innebär ändringen?
För de alla flesta kunder kommer den totala avgiften per år att bli sänkt eller oförändrad efter 
avgiftsändringen. Avgiftssänkningen kommer få fullt genomslag under 2017. 

Kunder som endast har försäkring inom Avtalspension SAF-LO tecknad under perioden 
2009-01-01 – 2013-12-31 och det  totala pensionskapitalet överstiger 46 600 kr kommer få en 
avgiftshöjning efter villkorsändringen. Avgiftshöjningen kan maximalt uppgå till 190 kr per år 
(från 110 kr till 300 kr per år).

Avgifter för Avtalspension SAF-LO 
Efter villkorsändringen kommer ditt tidigare sparande att omfattas av samma avgifter som gäller 
för valbar Avtalspension SAF-LO. Det innebär att din årliga fasta avgift kommer att uppgå till 40 kr 
oavsett hur många försäkringar du har inom valbar Avtalspension SAF-LO. Har du pensionskapital 
som tjänats in före 1996 kommer du bibehålla din nuvarande avgift även efter villkorsändringen, 
ingen fast årsavgift kommer därmed att tas ut. 

Avgifter traditionell försäkring



Avtalspension SAF-LO  Nuvarande avgifter  Nya avgifter

Livsarbetstidspension/Arbetstidspension Nuvarande avgifter  Nya avgifter

Årlig avgift: 40 kr i fast avgift per försäk ring, 
20 kr i fast premieavgift per försäkring plus 
0,30 % av pensionskapitalet.

Flyttavgift: 0 kr vid flytt inom AMF samt  
400 kr per försäkring vid flytt från AMF.

Årlig avgift: 40 kr i fast avgift per försäk ring, 
20 kr i fast premie avgift per försäkring plus 
0,30 % av pensionskapitalet.

Flyttavgift: 0 kr vid flytt inom AMF samt  
400 kr per försäkring vid flytt från AMF.

Tecknad under perioden  
2009-01-01 – 2013-12-31

Årlig avgift: 110 kr i fast avgift per försäkring.

Flyttavgift: 0 kr vid flytt inom AMF samt  
400 kr per försäkring vid flytt från AMF.

Årlig avgift: 0,15 % av pensions kapitalet i  
årlig avgift.

Årlig avgift: 40 kr i fast avgift oavsett antal 
försäkringar plus 0,15 % av pensionskapitalet. 
Total årlig avgift uppgår till högst 300 kr oav
sett antal försäkringar. 

För pensionskapital som tjänats in före 1996 
tas ingen fast avgift ut.

Flyttavgift: 0 kr vid flytt inom AMF samt vid 
flytt från AMF.

Årlig avgift: 40 kr i fast avgift oavsett antal 
försäkringar plus 0,30 % av pensionskapitalet. 

Flyttavgift: 0 kr vid flytt inom AMF samt 400 kr 
vid flytt från AMF. Flyttas flera försäk  ringar vid 
samma tillfälle tas endast 1 flyttavgift ut.

Tecknad under perioden  
1996-01-01 – 2008-12-31

Tecknad under perioden  
1996-01-01 – 2013-12-31

Övergångsregler (intjänad före 1996) 
Särskild återbäring (intjänad före 1996) 
STP-P (intjänad före 1996)

Förutom den fasta årsavgiften (där det är tillämpligt) kommer en årlig försäkringsavgift på 0,15 % 
av pensionskapitalet att tas ut. Du kommer dock inte att betala mer än 300 kronor i total avgift 
(fast årlig avgift 40 kr + 0,15 % på pensionskapitalet) per år oavsett antal försäkringar inom valbar 
Avtalspension SAF-LO.

Det kommer att bli avgiftsfritt att flytta även om du flyttar ditt pensionskapital från AMF till en annan 
pensionsförvaltare.

Avgifter för Avtalspension SAF-LO, Livsarbetstidspension 
Efter villkorsändringen kommer ditt tidigare sparande inom Avtalspension SAF-LO, Livsarbetstids-
pension att omfattas av samma avgifter som gäller för valbar Avtalspension SAF-LO Livsarbetstids-
pension. Det innebär att din årliga fasta avgift endast kommer att uppgå till 40 kr oavsett hur många 
försäkringar du har inom valbar Avtalspension SAF-LO Livsarbetstidspension. Förutom den fasta 
årsavgiften kommer som idag en årlig försäkringsavgift på 0,3 % av pensionskapitalet att tas ut.

Flyttavgiften för en försäkring är oförändrad, men om du flyttar flera försäkringar vid samma tillfälle så 
kommer endast en flyttavgift tas ut mot tidigare per försäkring.

Samtliga avgifter kan ändras under försäkringstiden.



AMF   
113 88 Stockholm 
Besök: Klara Södra Kyrkogata 18
Telefon: 0771-450 600
info@amf.se
amf.se 

0771-450 600  (vardagar kl 8–18)

info@amf.se

amf.se

Undrar du över något?
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