
Nordea pensionsplacering
Pensionsförsäkringens prislista
Gäller från och med 01.01.2023 tillsvidare.
Gäller försäkringar tecknade mellan 5.5.2003–31.12.2004.

Krediteringar på garanterat sparkapital

1. Årsränta

Årsränta är en årlig effektiv ränta om 1,3 procent.

2. Tilläggsränta

Storleken på en eventuell tilläggsränta fastställs före 
årsskiftet.

Dödlighetsbonus
På försäkringens sparkapital ges månatligen en på 
månadens begynnelsesaldo beräknad dödlighetsbonus 
på grundval av den försäkrades ålder och kön samt spar
kapitalets storlek.

Debiteringar

1. Belastningsavgift

På de försäkringspremier som placeras i garanterat spar
kapital debiteras en belastningsavgift om 8,5 procent.

På de försäkringspremier som placeras i sparkapital med 
fondanknytning debiteras en belastningsavgift om 5 
procent.

Belastningsavgifter debiteras inte för den del som över
stiger den årliga gränspremien 3.363 euro.

2. Andra avgifter

Nuförtiden sparkapitalet med fondanknytning debiteras 
månatligen med en årlig förvaltningsavgift om 0,65 pro
cent. Försäkringsbolaget har rätt att höja förvaltningsav
giften upp till 2 procent. Avgiften debiteras på den sista 
dagen i varje månad.

Förvaltningsavgiftens minimibelopp är alltid minst 50 euro 
per kalenderår. Minimiavgiften debiteras dock inte det år 
försäkringen tecknas, inte heller det år pensionen börjar 
utbetalas. Vid beräkningen av minimiavgiften beaktas de 
belastningsavgifter och förvaltningsavgifter som debite
rats under kalenderåret.

Då pensionstiden inleds överför försäkringsbolaget det 
fondanknutna sparkapitalet till garanterat sparkapital, var
vid en inlösningsavgift om 1 procent debiteras. Därutöver 
debiteras en förvaltningsavgift vars storlek är 1 procent av 
försäkringens sparkapital.

Förutom förvaltningsprovisionen debiteras en provision 
enligt stadgarna för de fondanknutna placeringsoblekter 
som kan anslutas till sparkapitalet.

Överföring av sparkapital med fondanknytning till 
garanterat sparkapital
Då försäkringsägaren överför fondanknutet sparkapital 
till garanterat sparkapital debiteras en inlösenavgift på 
1 procent och en överföringsavgift på 3 procent.

3. Livförsäkring

Storleken på livförsäkringspremien för dödsfallsskyddets 
upprätthållande beror på den försäkrades ålder och kön 
samt försäkringsskyddets storlek på det sätt, som definie
ras i beräkningsgrunderna.

4. Expeditionsavgifter

Extra kontoutdrag  10 euro
Extraintyg för beskattningen  10 euro
Återköp  50 euro

Ändring av placeringsplanen
Att genom ändring av placeringsplan bestämma hur de 
försäkringspremier som betalas i framtiden skall fördelas 
är avgiftsfritt 6 gånger per kalenderår, varefter 10 euro 
debiteras för varje uppdrag.

Överföring av sparkapital
Försäkringsägaren har rätt att överföra försäkringens 
sparkapital från en placeringsobjekt till en annan avgifts
fritt 6 gånger per kalenderår, varefter 50 euro debiteras 
för varje uppdrag.

Om de åtgärder som ingår i försäkringsavtalet och priserna 
för dessa kan avtalas separat.

Minimibelopp
Minsta tillåtna försäkringspremie är 50 euro/mån eller 
600 euro/år.
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