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Godkända avgifter för avgiftsbestämd ålderpension enligt KAP-KL och 
Riktlinjer för tjänstepension 

Högsta tillåtna avgifter/kostnader 1 januari 2012 respektive 1 januari 2013 

 

Försäkring för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL och Riktlinjer för 
tjänstepension får endast belastas med avgifter enligt vad som anges i denna bilaga. 

1. Fast avgift 

Försäkringsgivare får ta ut en fast avgift om 75 SEK per försäkring och år. Den fasta 
avgiften får tas ut för både traditionell tjänstepensionsförsäkring (eller motsvarande 
försäkring med garanterad avkastning) och tjänstepensionsförsäkring i form av 
fondförsäkring. Avgiften får inte utgöra avgift på premie. Den fasta avgiften får belastas 
per försäkring och tillkomma utöver de avgifter som anges nedan. 

Det angivna beloppet 75 SEK gäller för 2012 och justeras därefter per den 1 januari 
varje år i enlighet med ändring i konsumentprisindex (KPI). Högsta tillåtna 
avgiftsbelopp ändras dock endast om ändringen i KPI medför en förändring av 
försäkringsavgiften på minst 5 SEK, ackumulerat. 

2. Högsta tillåtna avgiftsnivåer för kapital- och fondförvaltning 

Utöver den fasta avgiften enligt avsnitt 1 får endast (a) avgifter som anges i 
nedanstående tabell, respektive (b) resultatbaserad avgift enligt punkt 3 nedan belasta 
försäkringen. 

Försäkringsprodukt/ 

Kategori av fond1 

Tillåtna avgiftsnivåer för 
kapitalförvaltningskostnader 
respektive 
fondförvaltaravgifter 
(procent av 
försäkringskapitalet) 

Beskrivning 

Traditionell livförsäkring Total kostnad (rörlig 
försäkringsavgift och 
kapitalförvaltningskostnad) 
max: 0,20 % per år. 

Livförsäkring med 
traditionell förvaltning 
där produkten innehåller 
en utfäst garanti.  

Entrélösning 
(fondförsäkring) 

Fondförvaltningsavgift max: 
0,40 % per år. 

Den investeringsfond 
eller motsvarande, eller 
kombination av 
investeringsfonder, i 

                                                 

1 Produktgrupperingen avseende fonder följer den kategorisering som Morningstar Sweden AB tillämpar 
från tid till annan. 
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vilken inbetalda premier 
placeras tills dess att den 
försäkrade gjort sitt val 
av fond(er), samt om 
aktivt val av fond(er) inte 
görs av den försäkrade.  

Svenska aktiefonder Genomsnittlig fast 
fondförvaltningsavgift2 max: 
0,50 % per år. 

Investeringsfond eller 
motsvarande, eller 
kombination av 
investeringsfonder, som 
placerar i svenska aktier, 
dock ej 
absolutavkastande 
fonder. 

Globala och regionala 
aktiefonder 

Genomsnittlig fast 
fondförvaltningsavgift max: 
0,50 % per år. 

Investeringsfonder eller 
motsvarande, eller 
kombination av 
investeringsfonder, som 
placerar i aktier, i 
regionerna Europa, Japan 
och Nordeuropa.  

Nya marknads- och 
länderfonder 

Genomsnittlig fast 
fondförvaltningsavgift max: 
0,90 % per år. 

Investeringsfonder eller 
motsvarande, eller 
kombination av 
investeringsfonder, som 
placerar globalt i 
marknader som klassas 
som tillväxtmarknader 
och/eller specifika 
tillväxtmarknadsländer.  

Svenska långa 
räntefonder 

Maximal avgift per fond:     
0,30 % per år. 

Investeringsfond eller 
motsvarande som 
placerar i obligationer 
och är denominerade i 
SEK med duration längre 
än 1 år. 

 

Svenska korta Maximal avgift per fond:   Investeringsfond eller 
                                                 

2 Med genomsnittlig fondförvaltningsavgift avses för samtliga fondkategorier i tabellen genomsnittet av 
de investeringsfonder eller motsvarande som ingår i fondkategori. Exempel på genomsnitt: Tre fonder 
med genomsnitt på 0,50% kan erbjudas den försäkrade med nettoavgifterna 0,80%, 0,50% respektive 
0,20% (0,8+0,50+0,20)/3=0,50%.  
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räntefonder 0,20 % per år. motsvarande som 
placerar i obligationer 
och är denominerade i 
SEK med kortare 
duration än 1 år. 

Hedge- och 
absolutavkastande fonder 

Genomsnittlig fast 
fondförvaltningsavgift max: 
0,80 % per år. 

Investeringsfond eller 
motsvarande, eller 
kombination av 
investeringsfonder, som 
klassas som hedgefond 
eller absolutavkastande 
fond och dessa fonder har 
en absolutavkastande 
risk. 

Övriga fonder Genomsnittlig fast 
fondförvaltningsavgift max: 
0,80 % per år. 

Investeringsfond eller 
motsvarande, eller 
kombination av 
investeringsfonder, som 
inte tillhör någon av 
ovanstående kategorier i 
tabellen.  

 

3. Andra avgifter 

Resultatbaserad avgift 

Resultatbaserade avgifter får förekomma. Om resultatbaserad avgift förekommer får 
denna avgift inte överskrida 20 % av meravkastningen utöver relevant jämförelseindex. 
Uttag av resultatbaserad avgift och information om sådan ska följa gängse 
branschstandard, samt följa de modeller som kan förväntas av en seriös och 
välrenommerad försäkringsgivare/fondbolag. 

Transaktionsavgifter 

Särskilda köp- och säljavgifter får i princip inte förekomma. Undantaget är de 
transaktionsavgifter som betalas till fonden, dvs. till andra delägare och inte till 
fondbolaget. Övriga transaktionsavgifter får endast förekomma i form av skälig 
valutaväxlingsavgift i fond med annan valuta än SEK.  

”Fond-i-fond” avgifter 

Fonder som placerar i andra fonder (fond-i-fonder) kan förekomma men ska redovisas 
med den sammanlagda avgiften, d.v.s. summan av de fasta förvaltningsavgifter som 
belastar andelsägaren på samtliga nivåer. Totala avgifter får dock inte överstiga vad som 
anges som högsta godkända avgift för fondkategori enligt tabellen ovan.  
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Förstärkta garantier  

Om försäkringsgivare tillämpar eller önskar tillämpa förstärkta garantier, t.ex. i form av 
ett högsta framtida garanterat värde, ska avgifter i samband med dessa redovisas tydligt 
och separat. Avgiften för sådana riskmoment ska anses skälig i enlighet med 
branschpraxis och inte utgöra grund för ytterligare avgiftsuttag.  

Livslängdsantaganden m.m.  

Livslängdsantaganden och andra antaganden ska beräknas och redovisas enligt 
branschpraxis. Dessa typer av antaganden ska inte kunna utgöra grund för en särskild 
och/eller oskälig intäkt för försäkringsgivaren. 
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