
VAD ÄR AVTALSPENSION SAF-LO? 
Avtalspension SAF-LO är en AMF-försäkring som 
1996 ersatte vår STP. (särskild tilläggspension) 
Premien motsvarar 2 %  av din årslön.  Från och med 
1998 kan man välja bland 22 olika bolag som erbjuder 
förvaltning av dina pensionspengar.  
Arbetsgivaren betalar in dina pensionspengar 
till AMF-Centralen som vidarebefordrar 
pengarna till det försäkringsbolag du har valt. 

10 December 1998 

Traditionell Försäkring  (DAGENS KÄNDA SKATTER/ 
AVGIFTER) 

Arbetsgivaren har i samtliga fall betalat in 281 494 kr.  
 
Nedan visar vi vad som 
blir kvar beroende på 
vilket bolag man väljer: 

Bolag Avgifter/
Skatter 

Kvar i 
Pension 

Kvar i % 

AMF pension   47 781       233 713     83,0% 
Livia   49 167       232 333     82,5% 
Handelsbank Liv   49 862       231 634     82,3% 
KPK Liv   54 217       227 281     80,7% 
Länsförsäkr Wasa Liv   55 667       225 834     80,2% 
KPA Liv   56 599       224 898     79,9% 
Landia Liv   56 601       224 898     79,9% 
Folksam Liv   57 533       223 962     79,6% 
S E B Trygg Liv   58 490       223 012     79,2% 

Metallare på 40 år  

OM DU INTE VÄLJER  
Den som avstår från att välja får automatiskt 
sina pengar placerade i en traditionell 
pensionsförsäkring i AMF Pension.  

Förvirring kring pensionsvalet 
Den senaste veckan har det förekommit 
uppgifter om att det går bra att vänta till "i 
mitten av februari" för att göra sitt 
pensionsval,  
MEN 
vi vill poängtera att sista insändningsdatumet är den 31 
december 1998.  

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT  
ATT JÄMFÖRA AVGIFTER? 

 
Avgiftsnivåerna har stor effekt på pensionskapitalet, 
oavsett vilken förvaltare du väljer. Förlusten är både 
direkt - i form av de reda pengar du betalar i avgift - 
och indirekt, eftersom du går miste om avkastning på 
de pengar du betalar i avgift.  
 
En bra urvalsmetod är därför att jämföra avgifter. Är 
avgifterna låga kan du vara säker på att du får behålla 
mer av dina pengar än om avgifterna är höga.  
 
Ett annat sätt att välja fond är att titta på den historiska 
avkastningen, och välja de som utvecklats bäst fram 
till tills idag.  
Problemet är bara att de fonder eller förvaltare som 
varit bäst under de senaste åren, inte alls behöver 
vara bäst framöver.  
Tvärtom är det så att "ledarplatsen" ofta 
skiftar mellan olika förvaltare. 

Fond Försäkring (DAGENS KÄNDA SKATTER/ AVGIFTER) 

Arbetsgivaren har i samtliga fall betalat in 281 494 kr.  
Avkastningsantaganden (innan avgifter)  är  
- Aktiefonder  8%:  
- Räntefonder 4%   
- Blandfonder  6% 

VÄLJA TRADITIONELL ELLER FOND FÖRSÄKRING ? 
 
Den stora skillnaden mellan sparformerna är : 

 En traditionell pensionsförsäkring väljer det 
bolag hur kapitalet skall förvaltas. 
Försäkringsbolaget garanterar dig en viss minimi -
pension och om förvaltningen går bra så blir 
pensionen högre än det utlovade.  

 
 I en fondförsäkring bestämmer du själv i vilken 

typ av fonder som din blivande pension skall  
förvaltas.  
Om du är lyckosam i ditt val kommer pensionen att 
bli högre. Det finns också en risk att förvaltningen 
inte går så bra och din pension blir då lägre än du 
tänkt dig. 

JÄMFÖRELSE 
Vi har inom JBK jämfört vad en genomsnittlig Metallare på Järnverket får kvar och vad han skulle betala i 
olika skatter och avgifter. Syftet med dessa jämförelser är att visa att avgiften har stor betydelse för din 
pension.   

Metallare på 40 år  

Fond - Bolag Avgifter/
Skatter 

Kvar i 
Pension 

Kvar i 
%  

AMF  54 637 226 857 80,6% 
Folksam-LO  56 128 225 366 80,1% 
SparLiv  56 128 225 366 80,1% 
Länsförsäkringar/Wasa  66 368 215 126 76,4% 
SPP Liv  72 288 209 206 74,3% 
S E B Trygg Liv  86 307 195 187 69,3% 
Livia  103 894 220 322 68,0% 
Handelsbanken  92 420 189 074 67,2% 
Skandia Link  94 389 187 105 66,5% 
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