Swedbank Pensionsspar
låg, medel och hög
Swedbank Penssionspar är ett portföljsparande i försäkring med goda
förutsättningar till avkastning och som anpassar risken efter hur lång
tid du har kvar till pension. Swedbank Pensionsspar finns i tre olika
risknivåer, låg, medel och hög, vilket innebär att ju högre risknivå desto
högre andelen aktier i portföljen.

Lång tid kvar till pension

Kort tid kvar till pension

Låg

Du vill inte ta någon större risk och accepterar en lägre
avkastning på dina pensionspengar. När du närmar dig pensionen
fördelas portföljen automatiskt om till mer räntefonder.
Aktier

Räntor inklusive företagsobligationer

Lång tid kvar till pension

Kort tid kvar till pension

Medel

Du vill ha möjlighet till en bättre avkastning på dina
pensionspengar men med en begränasad risk. Andelen aktier och
räntor omfördelas automatiskt ju närmare pensionen du kommer.
Aktier

Räntor inklusive företagsobligationer

Lång tid kvar till pension

Kort tid kvar till pension

Hög

Du är beredd att ta en högre risk för att få möjlighet till bättre
avkastning på dina pensionpengar. Ju längre tid kvar till pension,
desto mer aktiefonder i portföljen.
Aktier

Räntor inklusive företagsobligationer

Detta dokument innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Swedbank Försäkring AB. Om vi ska
kunna 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. Vi vill påminna att historisk avkastning inte garanterar
avkastning i framtiden. Värdet på portföljen kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka
alla pengar som du satt in.

Individuellt anpassat pensionssparande
Swedbank Pensionsspar är ett portföljsparande i
försäkring som placerar med hänsyn till hur lång tid du
har kvar till pension och vilken risk du är beredd att ta
med dina pengar. Hur mycket aktier och räntor dina
placeringar kommer att innehålla förändras över tiden för
att anpassa risknivån i portföljen till när du har tänkt att
gå i pension. Ju längre tid kvar till pension, desto mer
aktiefonder kommer portföljen att innehålla. När du
närmar dig pensionen fördelas ditt pensionskapital
automatiskt om till mer räntefonder.
Swedbank Pensionsspar finns i tre olika risknivåer (låg,
medel och hög). Det innebär att ju högre risknivå desto
högre andelen aktier i portföljen.
Aktiefonder har en högre förväntad avkastning medan
räntefonder har en lägre och mer stabil avkastning.
Därför har portföljen en högre andel aktiefonder under
tiden du sparar och minskar automatiskt samtidigt som
andelen räntefonder ökar inför pensionen. På så sätt
skapar portföljen bra förutsättningar för ditt pensionskapital att växa och att ska du får en stabil utveckling.

Hållbarhet
Portföljerna håller en hög grad av hållbarhet där hänsyn
tas till hållbarhets- och klimataspekter inom de underliggande fonderna. Investeringar görs dels i företag vars
produkter, tjänster eller verksamheter som vi bedömer
bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle
och som har ett relevant hållbarhetsarbete sett till sin
bransch.
Investeringar sker även i bolag där en påbörjad
omställning har identifierats som ger möjlighet att
framöver bidra till en mer hållbar utveckling. Portföljen
kan dessutom premiera bolag med låg klimatrisk,
exempelvis bolag med låg koldioxidintensitet, samt
investeringar i hållbara obligationer.
Placeringsinriktning
Swedbank Pensionsspar består av tre underliggande
portföljer med aktiefonder, räntefonder och företagsobligationsfonder. Hur stor andel av varje styrs av hur lång
tid du har kvar till pension och vilken risknivå du har valt:
Underliggande Swedbank Robur fonder och fördelningen
inom respektive portfölj.
			Avgift Fördelning
Aktiefonder
Transition Sweden MEGA 0.72% 30%
Transition Global MEGA
0.72% 50%
Access Edge EM		
0.50% 20%
Räntefonder
Ethica Obligation		

0.30%

100%

Företagsobligationsfonder
Corporate Bond Europe IG A 0.50%

100%

