Premieblad Pensionsplan Företag
Avgifter och premier för Pensionsplan Företag. Pensionsplan Företag är en paketlösning som
ger företagaren och de anställda trygghet avseende pension, sjukdom, olycksfall och dödsfall.

Försäkring

Avgift/premie

Pensionssparande

240 kr/år och
0,65 % av fondvärdet/år

Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.

Premiebefrielseförsäkring

Premien beror på försäkringsbelopp, ålder och kön.
Om du är näringsidkare påverkas premien inte av kön.

Sjukförsäkring

Premien beror på försäkringsbelopp, ålder och kön.
Om du är näringsidkare påverkas premien inte av kön.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL

50 kr/mån

Olycksfallsförsäkring

108 kr/mån ger ett försäkringsbelopp om 40 pbb vid olycksfall

Sjukvårdsförsäkring

< 36 år
36–45 år
46–55 år
56–65 år

–
–
–
–

169 kr/mån
237 kr/mån
290 kr/mån
382 kr/mån

Garanterat efterlevandeskydd
Individuell livförsäkring

Premien beror på ålder.

Premien beror på valt försäkringsbelopp och det
underliggande värdet på sparandet, ålder och kön.
30 år
40 år
50 år
60 år

–
–
–
–

540 kr/år
864 kr/år
1 968 kr/år
5 712 kr/år

Premien beror på ålder och valt försäkringsbelopp.
Exemplen avser premier vid försäkringsbelopp om
1 000 000 kr.

Vi reserverar oss för framtida ändringar.

Bankens rådgivare hjälper dig med en offert utifrån din specifika situation. Försäkringsbelopp och ersättningsnivåer utgår
i det flesta fall från aktuellt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet (pbb) för 2017 är 44 800 kronor.
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Detta dokument innehåller allmän information om ett produkterbjudanden från Swedbank Försäkring AB, Förenade Liv Gruppförsäkring AB och Tre Kronor
Försäkring AB. För att avgöra om produkten är lämplig för just dig, krävs en individuell rådgivning som bl a omfattar en kartläggning av dina ekonomiska
förhållanden och dina personliga önskemål. Observera! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan
både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
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