
Spara tryggt med 
Garantiförvaltning 
När man börjar närma sig pensionen är det extra viktigt att se över 
sitt pensionssparande. Kanske värderar du trygghet högt? Då är  
Garantiförvaltning ett bra val. 

Garantiförvaltning – ett bra sätt att trygga pensionen
När det är långt kvar till pensionen, kan du överväga att ta en högre 
risk för att ha möjlighet att få högre avkastning. Men när du närmar 
dig pensionen kan det vara klokt att spara med lägre risk för att inte 
äventyra pensionspengarna. Om du vill vara säker på att merparten av 
dina sparade pengar kommer finnas där när det är dags för utbetal-
ning så kan du välja Garantiförvaltning.

Ett garanterat lägsta belopp, men det kan bli mer 
Garantiförvaltningen är en del i vårt tjänstepensionserbjudande och 
är en trygg sparform med garanti.

Så här går det till. Våra professionella förvaltare placerar minst  
40 procent av pengarna i räntebärande värdepapper, eftersom det 
historiskt sett är en stabil placering. Men då vi alltid arbetar för att  
du ska få bättre avkastning än den vi garanterar, placeras även en del 
av pengarna i aktier och tillgångar som skog och fastigheter som över 
tid kan ge möjlighet till högre avkastning. Det ger en god riskspridning. 

Följ utvecklingen i ditt sparande
Du kan dagligen enkelt följa hur ditt sparande utvecklas. Ditt sparande 
redovisas också via ett värdebesked som du får en gång per år. 

Läs mer på www.lansforsakringar.se/garantiforvaltning 

Så gäller garantin

Garanti från 1 feb 2019

Löpande inbetalningar 80 %

Engångsinbetalningar 80 %

Viktig information – Sparande i fonder innebär alltid en risk. Historisk 
avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som 
placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Garantiförvaltningens 
egenskaper utgår från gällande villkor för Friplan. Förändringar när 
det gäller produktens egenskaper och villkor kan ske. Garantin kan 
ändras för framtida inbetalningar.
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