
Låt din PA-KFS 09  
växa hos Skandia
Gör ett aktivt val och påverka hur mycket pengar du kommer få 
den dag du går i pension. Vi har utvecklat ett unikt erbjudande 
för dig som ska göra ditt KFS-val! När du väljer Skandia Liv tar vi 
ansvar för hur dina pengar ska placeras för att växa på bästa sätt. 
Sen kan du tänka på annat.

Din framtida pension
Varje månad betalar din arbetsgivare 
in pengar till din pension men det är du 
själv som bestämmer var och hur de ska 
placeras. Hur stor inbetalningen blir beror 
på din inkomst. På lång sikt blir det mycket 
pengar.

Gör ett aktivt val 
Hur mycket pengar du får den dag du går i 
pension beror på hur mycket pengar som 
betalats in, hur bra ditt försäkringskapital 
har förvaltats och vilka avgifter och skatter 
som har betalats. Det är viktigt att du gör 
ett aktivt val och väljer det bolag som kan 
ge dig hög avkastning över tiden. 

Välj Skandia Liv som förvaltare
Skandia Livs kapitalförvaltning tar ansvar 
för hur dina pengar ska förvaltas för att 
växa på bästa sätt, och anpassar förvalt-
ningen och risken efter marknadsläget. Du 
får ett sparande som är tryggt och offen-
sivt på samma gång. Det är enkelt att vara 
kund i Skandia Liv, att spara hos oss kräver 
inga specia listkunskaper. När det gäller att 
skapa god avkastning tillhör Skandia Liv de 
bästa i branschen. 

GarantiPension Plus 
Skandia Liv har utvecklat ett unikt erbju-
dande för dig som ska göra ditt KFS-val, 
GarantiPension Plus. Den kombinerar det 
bästa av två sparform er, den traditionella 
pensionsförsäkringens garanti och aktie-
placeringens möjlighet till hög avkastning.

Fördelarna med GarantiPension 
Plus
Anpassad efter din ålder
GarantiPension Plus placerar dina pengar 
med hänsyn till din ålder. För dig som är 
ung är andelen aktier större, som normalt 
ger en högre avkastning över tiden. När du 
närmar dig pensionsåldern minskas ande-
len aktier och tryggare placeringar ökar,  
för att minska risken i ditt sparande.

Så här fungerar garantin
I GarantiPension Plus är storleken på dina 
framtida utbetalningar skyddade av en 
garanti. Nivån på det garanterade försäk-

ringsbeloppet bestäms när du fyller 65 år 
och utgår från det högsta av:
•  summan av alla inbetalda premier  

(grundgaranti)
och 
•  90 procent* av värdet på ditt försäkrings-

kapital vid 65 års ålder (förstärkt garanti).

Garantin gäller under hela utbetalnings-
tiden.

*Om du börjar sparar i GarantiPension Plus efter att du 
har fyllt 55 år är procentsatsen lägre. Ju äldre du är när 
du börjar spara desto lägre är procentsatsen. Börjar du 
t.ex. spara vid 57 års ålder blir procentsatsen 81, börjar 
du vid 60 blir den 72.



Trygghet för dina anhöriga
Återbetalningsskydd: Du som har familj 
kan komplettera ditt pensionssparande 
genom att välja till ett återbetalnings-
skydd. Det innebär att ditt sparade kapital 
vid dödsfall betalas ut till dina anhöriga. 
Återbetalnings skyddet ger dig en något 
lägre pension men större trygghet för dina 
anhöriga.

Efterlevandepension: I PA-KFS 09 ingår en 
efterlevandepension som vid dödsfall ger 
dina efterlevande ett prisbasbelopp per år 
under fem års tid.
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Så här fungerar garantierna
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Totalt försäkringskapital = samtliga inbetalningar plus värdeökning.

Förstärkta garantin – du är garanterad minst 90 % av ditt totala 
försäkringskapital när du fyllt 65 år.

Grundgarantin – vid 65 år är du garanterad att minst summan av inbetalningarna 
(premierna) finns reserverade för utbetalning av pensionsförmåner.

Exemplet utgör varken någon prognos eller utfästelse

Bra att veta
KFS-planen är en kollektivavtalad 
 pensionsplan som är framförhandlad av 
 kollektivavtalsparterna.

Omval av den kompletterande 
ålderspensionen enligt Gamla  
PA-KFS: Du som fortfarande tjänar in 
den kompletterande ålderspensionen 
enligt Gamla PA-KFS har möjlighet 
att göra ett nytt val för de framtida 
inbetalningarna.

Flytträtt: Du kan samla ditt pensions-
sparande hos Skandia genom att flytta 
kapitalet från andra bolag till oss. Du 
har också rätt att flytta försäkringska-
pitalet till ett annat försäkrings bolag 
inom ramen för de regler som  gäller 
enligt lag och i kollektivavtalet.

Utbetalning av din pension: Du 
bestämmer själv om du vill ha utbetal-
ningarna livet ut eller under en viss 
tid, minst fem år. Pensionen kan börja 
 betalas ut tidigast från 55 år.

Garantier: Garantierna i GarantiPension 
Plus gäller under förutsättning att 
utbetalning av  pensionen påbörjas vid 
65 år.

Avgifter: Avgiften för PA-KFS 09 är  
för närvarande 170 kronor per år samt 
en kapitalavgift på 0,23 procent. Från 
och med 55 år tillkommer 0,25 procent i 
 kapitalavgift för den förstärkta garantin. 
Vid utflytt tar vi ut en administrativ 
avgift på 500 kronor.

Ungefärlig fördelning av inbetalningarna för  
en 25-årig person*

* Förvaltningen av försäkringskapitalet anpassas efter 
risken och marknadsläget.

Så här väljer du
Beställ en valblankett på Pensionsvalets 
hemsida, www.pensionsvalet.se.  
På blanketten väljer du försäkringsbolag 
och sparform samt om du vill ha åter-
betalningsskydd.

Har du frågor?
Pensionsvalet administrerar och svarar 
på frågor om PA-KFS 09. Du kan kontakta 
Pensionsvalet på 020-65 01 11 eller besöka 
www.pensionsvalet.se. 

Kontakta Skandia
Du är självklart välkommen att kontakta oss 
om du har frågor angående PA-KFS 09 eller 
andra frågor om sparande och försäkring. 
Vår kundservice når du på 0771-55 55 00.

Fastigheter 5%

Aktier 70%Räntebärande
värdepapper 
25%


