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FTP är pensionsplanen för dig som är anställd i försäkringsbranschen. 
Den grundas på kollektivavtal mellan arbetsgivar organisationen FAO 
och fackförbunden FTF, Jusek,  Civilekonomernas Riksförbund och 
Sveriges Ingenjörer.

Vad innebär en flytt av en pensionsförsäkring?
Att flytta en pensionsförsäkring innebär att kapitalet i den nuvarande 
försäkringen förs över till oss när du väljer att flytta hit. Ditt nuvarande 
försäkringsavtal sägs därmed upp. Villkoren kan skilja sig åt mellan 
försäkringsavtalen.

En pensionsförsäkring innehåller ett sparande till pension och kan 
även ge skydd om du blir sjuk eller avlider. Det är därför viktigt att du 
ser till att försäkringen dit du vill flytta innehåller det skydd du behöver.

I samband med att du väljer försäkringsbolag bestämmer du också 
om du ska ha efterlevandeskydd. Du kan aktivt behöva komplettera 
eller ta bort det beroende på vilket behov du har och vad som ingår 
automatiskt men betala inte för efterlevandeskydd i onödan. Med 
efterlevande skydd i försäkringen går pensionskapitalet till dina för-
månstagare när du dör. Förmånstagare kan vara make/maka, registre-
rad partner, sambo eller barn. 

Så här gör du valet själv
1. Logga in på www.valcentralen.se 
2. Välj Mina försäkringar och klicka på  

”visa/ändra”.
3. Välj försäkring med fondförvaltning och Länsförsäkringar. 
4. Välj om du vill ha återbetalningsskyddet och/eller familjeskyddet.

Är du född 1972 eller senare tillhör du FTP1*. Är du född 1971 eller 
 tidigare tillhör du FTP2**. 

Om du är född 1972–1978 och arbetade inom försäkringsbranschen 
när planen började gälla 2008 bestämde du själv vilken avdelning du 
ville tillhöra.

En viktig del av din framtida pension
Under ett arbetsliv blir inbetalningarna till din pension efterhand mycket 
pengar. Genom att samla din pension på samma ställe får du bättre 
överblick och högre kvalitet i rådgivningen och ju mer av din ekono-
miska trygghet du samlar hos oss, desto bättre förmåner kan du få. 

Placera dina pengar 
Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i 
fondförvaltning.

Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar 
Sparmål-fond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är till 
en början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar  
dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de 
rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig med FTP.  
Bytet är helt kostnadsfritt. 

Välja fonder själv
Om du vill välja fonder själv erbjuder vi dig ett särskilt urval på fonder 
med både breda och mer specialiserade fonder. Här finns indexfonder 
och aktivt förvaltade fonder. Vi erbjuder både fonder från Länsförsäk-
ringar och från andra fondbolag som vi samarbetar med. 

Du följer enkelt hur din pension utvecklas på Mina sidor och i vår app. 

Avtalspension FTP
För dig som är anställd i försäkringsbranschen  



lansforsakringar.se

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00  |  Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00  |  Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00  |  Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50 
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00  |  Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00  |  Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00  |  Länsförsäkringar Halland 
035-15 10 00  |  Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00  |  Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00  |  Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00  |  Länsförsäkringar Kronoberg  
0470-72 00 00  |  LF Norrbotten 0920-24 25 00  |  Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00  |  Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00  |  Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00 
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00  |  Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00  |  Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00  |  Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00 
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00  |  Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00  |  Läns för säkringar Östgöta 013-29 00 00

Vi hjälper dig gärna! 
Om du har frågor om Avtalspension FTP är du välkommen att kontakta 
ditt lokala länsförsäkringsbolag eller gå in på www.lansforsakringar.se/ 
pension och läs mer. 

Du kan även kontakta Valcentralens kundtjänst på telefon  
0771-44 44 00. 

Kortfakta FTP

Avgift fondförsäkring: Fast avgift på 80kr per försäkring/år + 
fondförvaltningsavgift.

Inbetalning  
FTP I: 4,9 procent för lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 
30,5 procent för lönedelar däröver. (2018 års siffror, se tabell 
för kommande år).

FTPK: 2,36 procent  (2018 års siffror, se tabell för kommande år). 

Utbetalning: Tidigast från 55år.

Valcentral: Valcentralen. 

Skatt: Årlig schablonskatt om cirka 0,30 %.

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings-
aktiebolag.

FTP1*

År
Lönedelar upp till 7,5 

inkomstbasbelopp
Lönedelar över 7,5 
inkomstbasbelopp

2017 4,7 % 30,3 %

2018 4,9 % 30,5 %

2019 5,1 % 30,8 %

2020 5,3 % 31,0 %

2021 och 
därefter  5,5 % 31,3 %

FTP2**

År FTPK-premie

2017 2,18 %

2018 2,36 %

2019 2,54 %

2020 2,72 %

2021 2,90 %

FTP1*
FTP 1 är en premiebestämd ålderspension. När du fyller 25 år börjar 
din arbetsgivare betala in en avgift som motsvarar 4,9%* av bruttolön 
upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30,5%* på löner över det. 

Under åren 2017–2021 höjs nivåerna i den % avgiften successivt.
*Tabell som visar på justeringarna FTP1 upp till år 2022.

FTP2**
Den största delen av FTP 2 är en förmånsbestämd pension. Det innebär 
att pensionen är bestämd till en viss procent av din slutlön. Du uppnår 
full FTP 2 ålderspension om du före pensionsåldern har tjänat in FTP 2 
i 360 månader (30 år).

FTPK är den premiebestämda delen av din pension. Din arbetsgivare 
betalar varje månad en premie som ursprungligen motsvarande 2 pro-
cent av din lön. Under åren 2017-2021höjs premien successivt. Det är din 
FTPK premiedel som du kan placera här hos oss på Länsförsäkringar.
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Kom ihåg att ta del av den mer detaljerade informationen i försäkringens förköpsinformation.


