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Internt distribuerad försäkring (direktkund)
Avgiftsnivåerna anger maxgränser, avvikelser från nedanstående avgifter kan förekomma men avgifterna kan inte vara
högre än nedan angivna. Avgiften i din aktuella försäkring får du information om innan du tecknar din försäkring.

Generella avgifter:
Försäkringsavgift och fast avgift

Tjänstepensionsförsäkring, Privat pensionsförsäkring och Kapitalförsäkring:
Försäkringsavgift:
Insatt premie per försäkring på 100 000 kr - 2 miljoner kr: 0,7 % av försäkringsvärdet per år
Insatt premie per försäkring på över 2 miljoner: 0,6 % av försäkringsvärdet per år
Fast avgift: 399 kr per år och kund/försäkrad (oavsett antal försäkringar)

Engångsbetald Premie (tex inflytt av fribrev)
Lägsta insatta premie per försäkring: 100 000 kr

Premieavgift

Tjänstepensionsförsäkring och Privat pensionsförsäkring:
Insatt premie på 100 000 kr - 2 miljoner kr: 1 %
Insatt premie på över 2 miljoner: 0,5 % dock maximalt 25 000 kr per inbetalning.
Kapitalförsäkring:
0%

Löpande premie

Lägsta månadssparande (löpande premie) 2000kr/månad (i försäkring med insatt engångspremie om minst 100 000 kr).

Premieavgift

Tjänstepensionsförsäkring:
1-4 % av insatt premie.
Privat pensionsförsäkring och Kapitalförsäkring:
0%

Övriga avgifter

Flyttavgift: 0 kr (kan inte flyttas 1:a året)
Återköpsavgift: 0 kr (kan inte återköpas 1:a året)
Uttagsavgift: 0 kr
Fondbytesavgift: 0 kr
Fondbytesavgift via telefon 400 kr
Ändringsavgift: 0 kr
Fondavgift: Enligt valda fonder, se www.svenskafribrevsbolaget.se för aktuella fondavgifter
Valutaväxling: SFB tar inte ut någon extra avgift för valutaväxling

Återföring av fondprovision

2020-04-28

De fondbolag vars fonder du investerar i tar ut en fondavgift. Normalt betalar fondbolagen en del av fondavgiften till
försäkringsbolagen, i detta fall SFB. SFB behåller ingen del av denna fondprovision utan betalar oavkortat den till dig
som kund. På www.svenskafribrevsbolaget.se finns information om fondprovision för respektive fond.

Svenska Fribrevsbolaget Försäkringsaktiebolag Orgnr: 559051-4906
Kopparbergsv. 8, 722 13 Västerås
Tel: 021-475 05 50
kundservice@svenskafribrevsbolaget.se
www.svenskafribrevsbolaget.se
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Riskkostnad vid Kapitalförsäkring per 1 000 000 kr*

*Riskkostnaden baseras på ålder och innestående försäkringskapital. Kostnaden täcker återbetalningsskyddet (101 % av
försäkringskapitalet, vilket betyder att 101 % av försäkringskapitalet tillfaller försäkringens förmånstagare vid dödsfall).
Exempelvis är kostnaden 3,83 kr per månad om den försäkrade är 60 år och försäkringsvärdet är 1 miljon kr.
Ålder

Belopp per månad/miljon
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11,66 kr

80

45,09 kr
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91,66 kr

Tillläggsförsäkringar

SFB tjänstepension tecknas som en fondförsäkring med ålderspension och återbetalningsskydd som standard. SFB kan
inom ramen för tjänstepension erbjuda tilläggsförsäkringar i samarbete med Euro Accident AB, org. nr 556551-4766. För
att teckna dessa tilläggsförsäkringar kan hälsodeklaration komma att krävas.
Exempel på tilläggsförsäkringar:
•
Sjukförsäkring
•
Premiebefrielse

2020-04-28

För mer information, se Euro Accidents hemsida.

Svenska Fribrevsbolaget Försäkringsaktiebolag Orgnr: 559051-4906
Kopparbergsv. 8, 722 13 Västerås
Tel: 021-475 05 50
kundservice@svenskafribrevsbolaget.se
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Externt distribuerad försäkring
Avgiftsnivåerna anger maxgränser, avvikelser från nedanstående avgifter kan förekomma men avgifterna kan inte vara
högre än nedan angivna. Avgiften i din aktuella försäkring får du information om innan du tecknar din försäkring.

Generella avgifter:
Försäkringsavgift och fast avgift

Försäkringsavgift:
0,5 – 2 % av försäkringsvärdet per år.
Under förutsättning att ett betalningsuppdrag mellan kunden och ansvarig extern distributör har upprättats kan en
försäkringsavgift på maximalt 2 % av försäkringsvärdet per år belasta försäkringen. SFB behåller 0,5 procentenheter av
uttagen försäkringsavgift, resten vidarebefordras i sin helhet i enlighet med avtal till ansvarig distributör.
Fast avgift:
599 kr per år för försäkring med insatt premie under 200 000 kr.
399 kr per år för försäkring med insatt premie över 200 000 kr.

Engångsbetald premie (tex inflytt av fribrev)
Lägsta totala premie per försäkring: 100 000 kr.

Premieavgift

Under förutsättning att ett betalningsuppdrag mellan kunden och ansvarig distributör har upprättats kan en premieavgift
på maximalt 2 % (dock max 50 000 kr) belasta försäkringen.

Löpande premie

Lägsta månadssparande (löpande premie) 3500kr/månad (i försäkring med insatt engångspremie om minst 100 000 kr).

Premieavgift
1 - 5 % av insatt premie.
Under förutsättning att ett betalningsuppdrag mellan kunden och ansvarig distributör har upprättats kan en premieavgift
på maximalt 5 % av insatt premie belasta försäkringen, av denna premieavgift behåller SFB 1 procentenhet, resten
vidarebefordras till ansvarig distributör.

Fördelning av avgifter

Distributören ska alltid redovisa till kund hur den aktuella ersättnings-/betalningsmodellen ser ut innan försäkringsavtal
ingås. Distributören är ansvarig för att den ersättning försäkringsförmedlaren får, inte står i uppenbart missförhållande
till de tjänster som utförs. Den externa distributören/förmedlaren kan även, efter individuell överenskommelse, fakturera
kund direkt för rådgivning.

Övriga avgifter:

Flyttavgift: 0 kr (kan inte flyttas 1:a året)
Återköpsavgift: 0kr (kan inte återköpas 1:a året)
Uttagsavgift: 0 kr
Fondbytesavgift: 0 kr
Fondavgift: Enligt valda fonder, se www.svenskafribrevsbolaget.se för aktuella fondavgifter
Valutaväxling: SFB tar inte ut någon extra avgift för valutaväxling

Återföring av fondprovision

2020-04-28

De fondbolag vars fonder du investerar i tar ut en fondavgift. Normalt betalar fondbolagen en del av fondavgiften till
försäkringsbolagen, i detta fall SFB. SFB behåller ingen del av denna fondprovision utan betalar oavkortat den till dig
som kund. På SFBs hemsida finns information om fondprovision för respektive fond.
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