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Traditionell försäkring

När du ansöker om att ta ut premiepension får du välja hur du vill att 
dina premiepensionspengar ska vara placerade. Du kan välja mellan att 
låta pengarna stå kvar i en fondförsäkring som förut, eller om du vill att 
pengarna ska förvaltas i en så kallad traditionell försäkring. Här kan du 
läsa mer om vad det innebär att välja traditionell försäkring. 

Traditionell försäkring
Traditionell försäkring innebär att Pensions
myndigheten tar över förvaltningen av dina premie
pensionspengar. Du får i så fall ett garanterat 
belopp utbetalat varje månad så länge du lever. 

Du kan också fortsätta att spara i fonder när du är 
pensionär. Gör du det kan du när som helst vid ett 
senare tillfälle välja traditionell försäkring. Har du 
en gång valt traditionell försäkring kan du däremot 
inte välja tillbaka fondförsäkringsalternativet.

Ett tryggt alternativ
Traditionell försäkring passar dig som vill känna 
dig säker på att den månatliga premiepensionen 
alltid uppgår till minst ett garanterat belopp.  
Det passar också om du inte längre vill engagera 
dig i ett fondsparande. 

Din pension kan bli högre
I Traditionell försäkring får du ut minst ett garan
terat belopp varje månad så länge du lever. Utöver 
det garanterade beloppet får du ett tilläggsbelopp 
redan vid pensioneringen. Det räknas om varje 
år och kan både öka och minska beroende på hur 
förvaltningen av pengarna har gått. Förvaltningens 

resultat styr återbäringsräntan på ditt konto. Grovt 
räknat ändras hela pensionsbeloppet med återbä
ringsräntan minskad med förskottsräntan, som för 
närvarande är 1,75 procent. 

Nya pengar varje år 
Om du arbetar efter att du har börjat ta ut din 
premiepension får du även fortsättningsvis nya 
premiepensionspengar en gång per år. Ditt garan
terade belopp höjs då i takt med att det kommer  
in nya pensionsrätter.

Hur stort blir det garanterade 
beloppet?
Om du vill veta hur stort det garanterade beloppet 
blir kan du logga in på Pensionsmyndighetens 
webb för att göra en prognos. För att kunna göra 
beräkningen måste du ha fyllt 62 år.

Mer information
Faktablad ger fördjupad information men ska 
inte betraktas som lagtext i ämnet.

På  www.pensionsmyndigheten.se finns mer  
information om pension. Du kan också ringa  
vår kundservice på telefon 0771-776 776.
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