
Avtalspension i PA-KFS 09  
– pensionen du själv kan påverka 
För dig som är anställd i ett kommunalt företag

Viktigt att välja

Under ett arbetsliv blir pensionsinbetalningarna efterhand myck-
et pengar. Hur pengarna placeras har därför stor betydelse för 
din framtida pension. Du bestämmer själv placeringen genom att 
göra egna val. 

På vår webbplats kan du läsa mer om din PA-KFS 09 och se 
vad vi erbjuder.

Två enkla val

När du valt vem som ska sköta dina pensionspengar är det ytter-
ligare två val du behöver göra:

Första valet – Placera dina pengar

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensions-
pengar i fondförvaltning.

Fondförvaltning – för dig som själv vill välja hur pengarna ska 
placeras. Väljer du fondförvaltning placeras dina pengar till att 

börja med i en pension 2000-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 Länsför-
säkringar erbjuder dig med PA-KFS 09. Bytet är helt kostnads-
fritt. 

Andra valet – Återbetalningsskydd

Vill du att ditt sparande går till din familj när du avlider? Välj då 
återbetalningsskydd. Som du kan se i tabellen på sista sidan så 
minskar din pension något om du väljer återbetalningsskydd. 
Om du väljer återbetalningsskydd går dina pengar i första hand 
till din make/sambo och i andra hand till dina barn. Vill du ändra 
på det är det bara att kontakta Pensionsvalet AB.

Utbetalning av din pension

Ditt sparande betalas ut från 65 års ålder och så länge du lever. Du 
kan välja annan utbetalningstid i samband med att du går i pen-
sion. Utbetalningarna måste pågå under minst fem år. När peng-
arna betalas ut drar vi inkomstskatt.

Avgifter och skatter

Du betalar ingen kapitalavgift på ditt sparande, utan endast en 
förvaltningavgift för respektive fond. För Pension 2000-fonder-
na är förvaltningsavgiften 0,39 procent. Varje år betalar Länsför-
säkringar avkastningsskatt på ditt sparande. 

Om du är anställd i ett kommunalt företag och född 
1954 eller senare, betalar din arbetsgivare in ett be-
lopp som motsvarar 4,5 procent av din lön, till av-
talspension –  PA-KFS 09. Tjänar du mer än 35 563 
kronor per månad betalar din arbetsgivare dessutom 
in 30 procent på den överstigande delen. Du bestäm-
mer själv var dina PA-KFS 09-pengar ska placeras.
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Så här väljer du Länsförsäkringar

1  Ta fram valblanketten. Om du inte har någon blankett kan du 
beställa den från Pensionsvalet AB, telefon 020-65 01 11 eller 
kontakta oss.

2 Fyll i namn och personnummer.
3  Välj försäkring med fondförvaltning och sätt ett kryss vid 

Länsförsäkringar.
4 Välj om du vill ha återbetalningsskyddet. 
5  Om du valt återbetalningsskydd ska du ibland fylla i avsnittet 

under Hälsokrav. Av blanketten framgår vad som gäller för dig.
6 Skicka blanketten till Pensionsvalet.

Privat pensionssparande

Tjänstepension

Inkomstpension

Premiepension

Lön

Din framtida pension kan bestå av flera delar. Den allmänna
pensionen, där premiepensionen är en del, och tjänstepensionen.
Många har också ett eget pensionssparande för att minska
inkomstbortfallet när man går i pension.

din FrAmtidA pension

Att flytta ditt sparande

Du kan flytta ditt sparande i ett annat försäkringsbolag till oss. 
Då får du en bra överblick över din avtalspension och ju mer av 
din ekonomiska trygghet du samlar hos oss, desto bättre förmå-
ner kan du få. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du kan även flytta 
ditt sparande till ett annat försäkringsbolag. Då tar vi ut en avgift 
på 300 kronor.

Så här följer du ditt sparande

Varje år får du ett värdebesked där du bland annat kan se hur ditt 
sparande utvecklats under perioden. 

Du kan även följa ditt sparande på vår internettjänst. Du anmäler 
dig till internettjänsten på vår webbplats.

Det här händer när du valt

Pensionsvalet AB administrerar PA-KFS 09. Du får en bekräftel-
se från Pensionsvalet om ditt val. Du får sedan en bekräftelse 
från oss att din försäkring kommit igång.

Försäkringsgivare Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktie-
bolag (publ),  516401-8219. Adressen är Länsförsäkringar, 106 
50 Stockholm.



Din ålder Pension vid 3% avkastning
kr/månad livet ut

Pension vid 7% avkastning
kr/månad livet ut

Försäkringskapital vid pensions
åldern vid 3% avkastning

Försäkringskapital vid pensions
åldern vid 7% avkastning

Totalt inbetalt 
belopp, kr

Återbetalningsskydd
             Med                Utan

Återbetalningsskydd
           Med                Utan

Återbetalningsskydd
              Med                  Utan

Återbetalningsskydd
              Med                  Utan

30 2 318 2 699 5 311 6 209 723 760 756 787 1 658 168 1 741 099 472 500

35 1 864 2 163 3 725 4 340 581 826 606 603 1 162 883 1 217 006 405 000

40 1 458 1 687 2 556 2 967 455 218 472 955 798 168 831 995 337 500

45 1 096 1 263 1 696 1 959 342 280 354 104 529 601 549 353 270 000

50 774 886 1 063 1 220 241 536 248 543 331 835 342 113 202 500

Här ser du exempel på hur mycket din PA-KFS 09 pension kan ge varje månad från 65 års ålder och livet ut om avkastningen är tre eller sju procent. Du ser 
också hur ditt försäkringskapital kan växa. Exemplen avser 2014 och bygger på en inkomst på 25 000 kronor per månad och att arbetsgivaren betalar 
in 13 500 kronor per år till din PA-KFS 09 pension tills du fyller 65 år. Det belopp arbetsgivaren betalar i exemplen motsvarar 4,5 procent av lönen. 

I tabellen har vi tagit hänsyn till avdrag för kostnader och avkastningsskatt. Avsikten är att visa avkastningens betydelse för din framtida
pension och ditt sparkapitals tillväxt. Siffrorna i tabellen är därför ingen garanti eller prognos för framtida avkastning.

pA-KFs 09

Så här mycket kan det bli
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Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

lansforsakringar.se

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 GöingeKristianstad 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  |    Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00  |  Länsförsäkringar 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  | Länsförsäkringar Östgöta  013-29 00 00 


