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Vad får du i pension?



Din pension kommer från olika håll

Kollektivavtalad
avtalspension

Allmän pension

Privat sparande

Premiepension

Inkomstpension



Det här får du i allmän pension

Kollektivavtalad
avtalspension

Allmän pension

Privat sparande

Årslön
upp till 426 750 kr

X

2,5% 16%

Premiepension

Inkomstpension

Pensionsavgift
18,5%



Det här får du i avtalspension 
som privatanställd arbetare

Kollektivavtalad
avtalspension

Allmän pension

Privat sparande

Premiepension

Inkomstpension

Avtalspension SAF-LO

Till din avtalspension 
avsätts varje år:

4,5 % 
av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp

(426 750 kr)

30 % 
på din lönedel över 7,5 inkomstbasbelopp

Exempel – månadslön 25 000 kr

25 000 kr x 12 mån = 300 000 kr      
x 4,5 %

= 13 500 kr/år



Du behöver göra tre val:

1. Vill du spara i en traditionell försäkring eller fondförsäkring?

2. Vilket försäkringsbolag ska förvalta din avtalspension?

3. Vill du ha en försäkring med eller utan återbetalningsskydd?



Fondförsäkring i Folksam LO Pension 
Varför är vi ett naturligt val?



Din framtid är 
i trygga händer

• Din egen pensionsförvaltare som 
LO-medlem

• Alltid låga avgifter som ger mer 
i pension

• Hög avkastning som i flera år legat 
i topp

• Pengarna investeras i schyssta företag 
som tar ansvar

• Pengarna investeras smart utifrån 
din ålder



Din egen pensionsförvaltare 
som LO-medlem

• Vårt enda uppdrag är att se till att avtalspensionen för medlemmar 
i LO:s fackförbund blir så bra som möjligt. 

• Folksam LO Pension samägs av LO:s fackförbund och Folksam. 

• Företrädare för fackförbunden representerar dig i vår bolagsstyrelse.



Alltid låga avgifter som 
ger dig mer i pension

• Så lite pengar som möjligt ska gå till 
avgifter så att du får mer i pension. Vi har 
aldrig höjt avgifterna, bara sänkt dem.

• Vi har alltid haft låga avgifter och varit 
prispressare. På så vis har vi sparat mer än 
sex miljarder åt våra kunder genom åren.

• Försäkringsavgiften är 50 kr/år 
och förvaltningsavgiften endast 
0,19-0,35 %. Avgiften sänks 
med åldern.



Bäst avkastning tre år i rad

• Vårt mål: En bra avkastning på lång sikt. Vi ska vara bland de bolag som 
har bäst avkastning.

• Resultat: Vi hade högst avkastning bland jämförbara bolag 2010-2012 
och låg i topp även 2013.  

Avkastning på entréfonder  
Entré 100       Entré 25

• 2013 21,3 % 5,3 %

• 2009-2013 77,0 % 24  % 



Bäst på ansvarsfull 
placering

• Vi investerar dina pengar i schyssta 
företag som tar ansvar för människor 
och miljö.

• 2013 fick vi utmärkelsen ”Bäst på 
ansvarsfull placering” i Sveriges 
Konsumenters etiska analys av fonder 
(FundWatch granskningsrapport). 



Smart investering utifrån din ålder

Vi investerar pengarna utifrån din ålder i våra entréfonder. 

• När du är ung ligger fokus 

på att bygga upp ditt kapital 

med aktiefonder.

• När du närmar dig pensionen 
placeras en allt större del 

i trygga räntefonder.

Entré 100

Entré 75

Entré 50

Entré 25

Andel i aktiefonder

Andel i räntefonder



Vår fondförsäkring



Vilket alternativ passar dig?

Entréfond
Vi sköter allt åt dig 
och anpassar utifrån 

din ålder.

Fonder Fritt val
Du väljer och byter 
aktivt fonder själv.



Våra entréfonder

Fond                       Förvaltningsavgift
Entré 100 (25-55 år) 0,35 %
Entré   75 (56-60 år)        0,34 %  
Entré   50 (61-66 år)        0,30 % 
Entré   25 (över 67 år)     0,19 %

Fast försäkringsavgift  50 kr/år
Flyttavgift 0 kr

Om du tar ut din pension före fyllda 65 år flyttar vi 
hela ditt pensionskapital till Entré 25.



Våra entréfonder

Entréfonderna 100, 75, 50 och 25 innehåller en mix av följande fonder. 
Hur mixen ser ut varierar beroende på vilken entréfond du har.

• Folksam LO Sverige / Folksam LO Västfonden

• Folksam LO Världen

• Folksam LO Obligation

• Handelsbanken Realräntefond

• Spiltan Räntefond

• Catella Småbolagsfond

• Nordea - 1 Emerging Stars



Fritt val – fonder du väljer själv

Fondnamn Fondförvaltnings-
avgift netto

Carnegie Indienfond 0,85%
Carnegie Rysslandsfond 0,90%

Didner & Gerge Aktiefond Sverige 0,65%
Didner & Gerge Småbolag 0,65%

Folksams Aktiefond Asien 0,40 %
Folksams Aktiefond Europa 0,40%
Folksams Aktiefond Japan 0,40%
Folksams Aktiefond Sverige 0,40%
Folksams Aktiefond USA 0,40%
Folksams Globala Aktiefond 0,50%
Folksams Obligationsfond 0,20%
Folksam Penningmarknadsfond 0,22%



Fritt val – fonder du väljer själv

Fondnamn Fondförvaltnings-
avgift netto

Handelsbankens Amerikafond               0,60%
Handelsbanken Europa Selektiv 0,60%
Handelsbanken Latinamerikafond 0,60%

Skagen Global* 0,40%

Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige      0,35%

Wells Fargo China 0,80%

Öhman Index Emerging Markets 0,50% 
MSCI EM50

*rörliga performance-avgifter tillkommer



Extra trygghet 
till din familj

Du kan välja återbetalningsskydd
om du vill att din efterlevande familj 
(förmånstagare) ska få det samlade 
värdet på din avtalspension om du 
avlider i förtid.



Samla din pension 
hos oss

Har du redan sparad avtalspension 
i ett annat bolag? Flytta den till oss så 
har du allt på ett ställe. Det är både 
smart och enkelt.



Så här väljer du oss

Kontakta oss så ser vi till att du får hem en valblankett 
eller flyttblankett för din avtalspension. 

• På valblanketten väljer du oss enkelt genom 
att kryssa i Folksam LO Pension som din pensionsförvaltare.

• På flyttblanketten kryssar du i det pensionskapital du vill flytta och väljer 
Folksam LO Pension som din nya pensionsförvaltare. 



folksamlopension.se

• Allt om din avtalspension, pensionstips, 
kontaktuppgifter, beställ nyhetsbrev.

• På Mina sidor kan du se vilka fonder du 
har och hur stort ditt pensionskapital är.

• Spana in räknesnurran som visar vad 
som sätts in i din avtalspension varje år.



Nyfiken på hur mycket som 
sätts in på ditt pensionskonto?

Ladda hem appen på 
folksamlopension.se/app



Välj nyckeln till en 
schysst pension!

Hör av dig till oss!
020-414  414
folksamlopension.se



Så här möter vi 
LO-medlemmarna



Annonser 
i fackförbundspress



Utskick till våra kunder
Skickas i början av juni  till 250 000 kunder



Medlemsbroschyr
Distribueras från och med slutet av maj



Banners på webben



Minisajt på Aftonbladet
Test under två månader – tom 15 juni



Aftonbladet, minisajt
Test under två månader – tom 15 juni


