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Efter ändring av förvaltningen i Försäkrad Pension till  traditionell förvaltning, Nya Trad, gäller tidigare villkor förutom  
de ändringar som beskrivs nedan. Detta tilläggs villkor ersätter avsnittet ”Förvaltningsformen” i sin helhet i villkor 
2006-04-01, villkor 2007-07-01, villkor 2010-04-01 samt hela tilläggsvillkor 2017-11-22. I tidigare villkor utgår även 
avsnitten ”Försäkrat värde och marknadsvärde/försäkringskapital” samt ”Så placeras dina pengar”. I samtliga  
övriga delar där det hänvisas till marknadsvärdet avses hädanefter försäkringskapitalet. 

I övrigt gäller tidigare villkor.

Ny traditionell förvaltning – Nya Trad

Garanterat värde och försäkringskapital 
Försäkrad Pension-försäkringar med Nya Trad-förvaltning har ett 
garanterat värde och ett försäkringskapital. Garanterat värde består 
av tidigare försäkrat värde (vilket i sin tur utgjordes av inbetalt belopp 
samt eventuellt tidigare säkrad värdeökning) med tillägg av antagen 
garanterad ränta på 1 procent samt avdrag för antagna risk- och 
driftskostnader och antagen avkastningsskatt. Dessa antaganden 
fastställdes när förvaltningen i Försäkrad Pension ändrades till Nya 
Trad-förvaltning. Under utbetalningstiden minskas det garanterade 
värdet med den delen av utbetalningen som är garanterad. 

Försäkringskapitalet består av värdet av vid varje tidpunkt gjorda 
inbetalningar ökat med återbäring och eventuell riskkompensation 
samt minskat med gjorda utbetalningar, administrativa avgifter och de 
skatter som enligt vid varje tidpunkt gällande lagstiftning ska tas ut.

Återbäringsränta och återbäring 
Den verkliga avkastningen i Nya Trad inklusive värdeförändringarna 
på tillgångarna fördelas via återbäringsräntan till de enskilda försäk-
ringarna i förhållande till deras bidrag till avkastningen. Återbärings-
räntans storlek beror på den verkliga avkastningen utjämnad över 
tiden. När försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet 
uppstår återbäring på försäkringen och återbäringsdelen är då för-
säkringskapitalet minus det garanterade värdet. Återbäringen är s.k. 
villkorad återbäring och är inte garanterad, den utgör försäkringens 
riskkapital under hela utbetalningstiden och tilldelas först vid varje 
faktisk utbetalning. 

Utbetalning 
Det minsta beloppet som betalas ut till dig är det avtalade beloppet 
(det garanterade pensionsbeloppet), detta baseras på hur stort det 
garanterade värdet i din försäkring är. Om försäkringskapitalet beräk-
nas räcka till en större utbetalning än det avtalade beloppet kan ett 
högre belopp betalas ut.
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Beloppen som betalas ut räknas om regelbundet för att säker-
ställa att försäkringskapitalet ska räcka till kommande utbetalningar 
och att utbetalningarna blir jämnt fördelade. Nivån på utbetalningen 
kan både minska och öka, men kan aldrig bli lägre än det avtalade 
beloppet.

Avgifter, riskkompensation och skatter 
Administrativa avgifter tas ut löpande på försäkringen under hela för-
säkringstiden och kan vara en procentsats på inbetalningen (insätt-
ningsavgift), en procentsats på försäkringskapitalet (kapitalavgift) 
och en årlig fast avgift (årsavgift). Länsförsäkringar har rätt att under 
försäkringstiden ändra storleken på avgifterna samt sättet att ta ut 
avgifterna. Eventuell riskkompensation fördelas till försäkringen 
löpande under försäkringstiden. Riskkompensationen samt sättet att 
beräkna och fördela denna kan ändras under försäkringstiden. När 
riskkompensation fördelas görs avdrag för avgift för riskadministra-
tion. Storleken på riskkompensationen beräknas utifrån den försäk-
rades ålder, försäkringsskyddets omfattning, försäkringskapitalets 
storlek samt Länsförsäkringars erfarenhet om sjukligheten och livs-
längden bland de försäkrade. 

Avgift för försäkringsskydd tas ut löpande på försäkringen under 
försäkringstiden. Länsförsäkringar har rätt att under försäkringstiden 
ändra storleken på avgiften och riskkompensationen samt sättet att 
ta ut avgiften och fördela riskkompensationen. I avgift för försäk-
ringsskydd ingår avgift för riskadministration. Avgiften för försäk-
ringsskydd beräknas utifrån den försäkrades ålder, försäkringsskyd-
dets omfattning, försäkringskapitalets storlek samt 
Länsförsäkringars erfarenhet om sjukligheten och livslängden bland 
de försäkrade. Uttag för att täcka skatter som enligt vid varje tid-
punkt gällande lagstiftning ska tas ut på försäkringen görs löpande 
under hela försäkringstiden. Länsförsäkringar har rätt att under för-
säkringstiden ändra sättet att täcka kostnader för skatter.


