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Möjlighet till höjd pension genom ny lag
Onsdagen den 18 maj fattade riksdagen beslut om att införa det tredje och sista
steget i reformeringen av flytträtten för fribrev. Från och med 1 juli i år omfattas alla
fond- och depåförsäkringar av flytträtten oavsett när de tecknats, tidigare omfattades
endast försäkringar tecknade efter 1 januari 2007. Detta innebär att även fribrev för
äldre pensionsförsäkringar nu blir flyttbara, vilket innebär att många har möjlighet till
högre pension.

Regeringen skriver på sin hemsida att: ”Syftet med lagändringarna är att de ska effektivisera
möjligheterna att återköpa och flytta sparandet i livförsäkringar. Det ger bättre möjligheter att
kunna påverka utfallet av pensionen och annat försäkringssparande.”

En tjänsteman bygger på sig i snitt åtta avslutade pensionsförsäkringar, så kallade fribrev,
under sitt arbetsliv. Den nya lagen möjliggör att personer med äldre pensionsförsäkringar nu
har möjlighet att flytta sina fribrev för att få mer i pension.

- Anställda som har slutat sin anställning för länge sedan skulle kunna tjäna mycket på att
flytta sina fribrev. Det handlar om avgifter på 0,65 % av kapitalet och sedan fond-i-fonder på
det, där den totala avgiften för spararna hamnar på uppemot 3 procent. För de som har den
här typen av försäkringar ligger stor konsumentnytta i att låta dem flyttas, säger Mattias
Fellenius, grundare av Svenska Fribrevsbolaget.

De som främst påverkas av den nya lagstiftningen är personer som arbetade från slutet av
90-talet fram till 2007. Enligt Svenska Fribrevsbolagets undersökning* av 10 000 individer
som var i arbetsför ålder under perioden så berörs ungefär var femte av den nya lagen.
Personerna är i genomsnitt 60 år gamla och har möjlighet att sänka sina avgifter med över
60 000 kronor per person.

*Källa: Svenskafribrevsbolaget.se
Underlag som analyserats: 10.000 slumpvis utvalda pensionsförsäkringar med inbetalningar mellan 1998 och
2007. I underlaget framkommer att 16,7% av mottagarna omfattas av den utökade flytträtten och att den
genomsnittliga flyttbara summan uppgår till 700 000 kronor. I räkneexemplet är det årliga avkastningsantagandet
5% och beräkningen utgår från 65 år som pensionsålder.
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Betänkandet i sin helhet:
https://data.riksdagen.se/fil/0A769D7F-6473-4BC6-99D2-E27FD5E47364

https://data.riksdagen.se/fil/0A769D7F-6473-4BC6-99D2-E27FD5E47364
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Om Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB
Svenska Fribrevsbolaget är landets första försäkringsbolag helt specialiserat på förvaltning
av fribrev. Bolaget grundades 2016 och har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva
försäkringsrörelse avseende fondförsäkring. Affärsidén är att sänka kundernas avgifter och
skapa en högre framtida pension.
Tillsynsmyndigheter är Finansinspektionen och Konsumentverket.
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För pressbilder och resources kontakta:
press@svenskafribrevsbolaget.se

Intervjuförfrågningar sker till:
Max Danielsson, marknadschef
max.danielsson@svenskafribrevsbolaget.se
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