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1 Allmänna bestämmelser
Nedanstående bestämmelser avser ersättningar från SEB Pension och Försäkring AB, nedan kallat
Pension & Försäkring samt SEB Life International Assurance Company Limited, nedan kallat SEB Life
International.

1.1 Månatlig avräkning
Efter varje månadsskifte sker en avräkning som grundar sig på föregående månads intjänade ersättning,
enligt nedan. Avräkningen grundas på en detaljerad specifikation över de försäkringar för vilka
förmedlaren har rätt till ersättning. Av specifikationen framgår såväl ersättningar som annullationer.
Mellanskillnaden mellan uppkommen rätt till ersättning och uppkommet annullationsansvar avgör
förmedlarens rätt till ersättning. Specifikationen översänds till förmedlaren snarast möjligt efter
månadsskiftet.
Om avräkningen uppvisar ett positivt värde utbetalas beloppet till av förmedlaren skriftligen angivet
kontonummer. Utbetalning ska ske snarast möjligt under månaden efter den månad som
specifikationen avser.
Om avräkningen uppvisar ett negativt värde, har förmedlaren en skuld till Pension & Försäkring.
Återbetalning ska ske inom tre månader efter utgången av den månad som specifikationen avser och
förmedlaren skriftligen fakturerats skulden. Om betalningen inte sker i rätt tid löper skulden med
dröjsmålsränta med den räntesats, f.n. vid var tid gällande, av Riksbanken fastställda, referensräntan
med tillägg av åtta procentenheter, som gäller enligt 6 § räntelagen (1975:635).

1.2 Slutavräkning av förmedlingsersättning
Om förmedlaren upphör att förmedla Pension & Försäkrings och/eller SEB Life Internationals produkter,
t.ex. om förmedlaren inte längre har tillstånd att bedriva försäkringsförmedling, eller av annan
anledning upphör med verksamheten, eller om avtal om förmedling mellan förmedlaren och Pension &
Försäkring och/eller SEB Life Internationals upphör, ska en slutavräkning göras. Vid avräkningen ska
förmedlaren tillgodoföras sådan ersättning för nyteckning och höjning, som förmedlaren ännu inte
erhållit ersättning för. Nuvärdet av uppskattade framtida annullationer ska på motsvarande sätt belasta
förmedlaren.
Om Pension & Försäkring och/eller SEB Life International står i skuld till förmedlaren, ska skulden
regleras på så sätt att Pension & Försäkring och/eller SEB Life International betalar ut ett belopp
motsvarande skulden till av förmedlaren angivet kontonummer inom 30 dagar från den tidpunkt då
slutavräkningen skett.
Om förmedlaren står i skuld till Pension & Försäkring och/eller SEB Life International ska skulden
regleras på så sätt att förmedlaren betalar ett belopp motsvarande skulden inom 30 dagar från den
tidpunkt då slutavräkningen skett och förmedlaren skriftligen fakturerats skulden. Om betalningen inte
sker i rätt tid löper skulden med dröjsmålsränta med den räntesats, f.n. vid var tid gällande, av
Riksbanken fastställda, referensräntan med tillägg av åtta procentenheter, som gäller enligt 6 §
räntelagen (1975:635).
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1.3 Särskilda avtal och avvikande avgifter
De ersättningsbestämmelser som anges nedan gäller endast om inte något annat är avtalat mellan
Pension & Försäkring och/eller SEB Life International och förmedlaren eller mellan Pension & Försäkring
och/eller SEB Life International och kunden.
Om förmedling har skett med avtal om avvikande avgifter, som medfört att rätt till ersättning inte
föreligger, så kallad nettoförsäljning, gäller inte ersättningsbestämmelserna enligt nedan. Det går
därefter inte att ändra till en ersättningsmodell med rätt till förmedlingsersättning.
Om förmedling har skett med avtal om avvikande avgifter som medfört att rätt till ersättning reduceras,
görs reduktion av tillämpliga provisionsdelar i motsvarande mån. Det går därefter inte att ändra till en
ersättningsmodell med full rätt till förmedlingsersättning.

1.4 Särskilt om nyteckningsersättning
Att teckna en försäkring i nära anslutning till en fribrevsläggning avseende samma kund och med
väsentligen samma innehåll betraktas i dessa ersättningsbestämmelser inte som en nyteckning som
berättigar till ersättning.

1.5 Särskilt om skötselersättning
Eftersom ersättning för skötsel förutsätter faktisk löpande kundvård, upphör rätten till ersättning vid
den tidpunkt när förutsättningar för sådan löpande kundvård inte längre föreligger eller när sådan
löpande kundvård inte längre lämnas av innehavaren av förmedlingsfullmakt.

1.6 Up-frontersättning
För nya TryggPlan-avtal och individuella försäkringar tecknade efter 2016-03-01 utgår ingen upfrontersättning. Endast jämn ersättning tillämpas.
Nya försäkringar som tecknas till ett befintligt avtal med up- frontersättning kan tecknas enligt upfrontersättning.

2 Ersättningsbestämmelser
Ersättning för förmedling av försäkring och därmed sammanhängande tjänster ersätts enligt följande.

2.1 Flytt av försäkringskapital från annan försäkringsgivare
Pension & Försäkring tar endast emot flyttat kapital från annan försäkringsgivare till Fondförsäkring,
Depåförsäkring och Traditionell försäkring. SEB Life International tar endast emot flyttat kapital från
annan försäkringsgivare till Depå.
Ersättning för flyttat kapital utbetalas i den mån det framgår nedan. Med ”premie” nedan avses inte
inflyttat kapital.
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2.2 Fondförsäkring utanför TryggPlan
2.2.1 Kapital- och pensionsförsäkring - Fond - engångsbetald
Offert- och
registreringsersättning

Ersätts inte

Nyteckningsersättning

Ersättning betalas med 1,4 % avseende pensionsförsäkring och med
1,5 % avseende kapitalförsäkring. Beräkning görs på faktiskt inbetald
premie. Betalning sker till den förmedlare som förmedlat
nyteckningen.

Skötselersättning

Ersättningen består av två delar.
1. Ersättning betalas med 2,6 % avseende pensionsförsäkring
och med 1,5 % avseende kapitalförsäkring. Beräkning görs
på faktiskt inbetald premie och/eller inflyttat kapital.
Betalning sker till innehavare av förmedlingsfullmakt.
2. Ersättning betalas med 0,15 % av försäkringens årliga
medelvärde (månatlig beräkning) till innehavare av
förmedlingsfullmakt. För det fall flera förmedlare innehaft
förmedlingsfullmakt under samma år fördelas ersättningen
bland dessa och beräknas per månad, varvid med innehavare av förmedlingsfullmakt avses den som är registrerad
hos Pension & Försäkring den 15:e varje månad. Denna del
av ersättningen betalas årsvis i efterskott i samband med
försäkringens årsdag.

Höjningsersättning

Nej

Annullationsansvar

Nej

Extra premie

Ersätts med 1,4 % avseende pensionsförsäkring och med 1,5 %
avseende kapitalförsäkring. Beräkning görs på faktiskt inbetald
premie. Betalning sker till innehavare av förmedlingsfullmakt.

Inflyttat kapital

Ersätts med 1,4 % avseende pensionsförsäkring och med 1,5 %
avseende kapitalförsäkring. Beräkning görs på faktiskt inflyttat
kapital. Betalning sker till den förmedlare som förmedlat flytten.

Fondplaceringstjänst

Ersätts med 0,5 % per år av försäkringens värde (daglig beräkning)
till den förmedlare som förmedlat tjänsten. Betalning sker vid
utgången av varje kvartal.
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2.2.2 Kapital- och pensionsförsäkring - Fond - avtalad löpande premiebetalningstid
kortare tid än sex år
Offert- och
registreringsersättning

Ersätts inte

Nyteckningsersättning

Ersättning betalas med 1,4 % avseende pensionsförsäkring och med
1,5 % avseende kapitalförsäkring. Beräkning görs på faktiskt inbetald
premie. Betalning sker till innehavare av förmedlingsfullmakt. Första
årets ersättning utbetalas till den förmedlare som förmedlat
nyteckningen.

Skötselersättning

Ersättningen består av två delar.
1. Ersättning betalas med 2,6 % avseende pensionsförsäkring
och med 1,5 % avseende kapitalförsäkring. Beräkning görs
på faktiskt inbetald premie och/eller inflyttat kapital.
Betalning sker till innehavare av förmedlingsfullmakt.
2. Ersättning betalas med 0,15 % av försäkringens årliga
medelvärde (månatlig beräkning) till innehavare av
förmedlingsfullmakt. För det fall flera förmedlare innehaft
förmedlingsfullmakt under samma år fördelas ersättningen
bland dessa och beräknas per månad, varvid med innehavare av förmedlingsfullmakt avses den som är registrerad
hos Pension & Försäkring den 15:e varje månad. Denna del
av ersättningen betalas årsvis i efterskott i samband med
försäkringens årsdag.

Höjningsersättning

Nej

Annullationsansvar

Nej

Extra premie

Ersätts med 1,4 % avseende pensionsförsäkring och med 1,5 %
avseende kapitalförsäkring. Beräkning görs på faktiskt inbetald
premie. Betalning sker till innehavare av förmedlingsfullmakt.

Inflyttat kapital

Ersätts med 1,4 % avseende pensionsförsäkring och med 1,5 %
avseende kapitalförsäkring. Beräkning görs på faktiskt inflyttat
kapital. Betalning sker till den förmedlare som förmedlat flytten.

Fondplaceringstjänst

Ersätts med 0,5 % per år av försäkringens värde (daglig beräkning)
till den förmedlare som förmedlat tjänsten. Betalning sker vid
utgången av varje kvartal.
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2.2.3 Kapital- och pensionsförsäkring - Fond - avtalad löpande premiebetalningstid
sex år eller längre.
Offert- och
registreringsersättning

Nyteckningsersättning

Ersättning betalas under förutsättning att offert och registrering har
gjorts genom användning av elektroniska hjälpmedel som Pension &
Försäkring vid var tid anvisar.
Ersättning betalas med 2 % avseende pensionsförsäkring och med
1 % avseende kapitalförsäkring. Beräkning görs på första årets
avtalade årspremie, om den avtalade premiebetalningstiden är 10 år
eller längre. Betalning sker till den förmedlare som förmedlat
nyteckningen.
Förmedlaren väljer en av följande ersättningsmodeller. Det går inte
att ändra vald modell.

1) Up-frontersättning*
Premiebetalningstid

% på första avtalade
Årspremie
K-försäkring
P-försäkring
6 år
6%
8%
7 år
7%
9%
8 år
8%
10 %
9 år
9%
11 %
10 år eller längre
10 %
12 %
Ersättning betalas till den förmedlare som förmedlat nyteckningen
när första premien har inbetalats.

2) Jämn ersättning

Ersättning betalas med 1,4 % avseende pensionsförsäkring och med
1,5 % avseende kapitalförsäkring. Beräkning görs på varje faktiskt
inbetald premie, intill avtalad premie per försäkringsår. Betalning
sker till innehavare av förmedlingsfullmakt. Första årets ersättning
utbetalas till den förmedlare som förmedlat nyteckningen.

Skötselersättning

*Se Punkt 1.6 Up-frontersättning
Ersättningen består av två delar.
1. Ersättning betalas med 2,6 % avseende pensionsförsäkring
och med 1,5 % avseende kapitalförsäkring. Beräkning görs
på faktiskt inbetald premie och/eller inflyttat kapital.
Betalning sker till innehavare av förmedlingsfullmakt.
2. Ersättning betalas med 0,15 % av försäkringens årliga
medelvärde (månatlig beräkning) till innehavare av
förmedlingsfullmakt. För det fall flera förmedlare innehaft
förmedlingsfullmakt under samma år fördelas ersättningen
bland dessa och beräknas per månad, varvid med innehavare av förmedlingsfullmakt avses den som är registrerad
hos Pension & Försäkring den 15:e varje månad. Denna del
av ersättningen betalas årsvis i efterskott i samband med
försäkringens årsdag.
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Höjningsersättning

Höjning av avtalad premienivå
Ersätts i enlighet med den, av den förmedlare som förmedlat
nyteckningen, valda modellen för Nyteckningsersättning.
Ersättningen betalas till den förmedlare som förmedlat höjningen
förutsatt att Pension & Försäkring har kännedom om detta vid den
tidpunkt Pension & Försäkring registrerar höjningen. Om det saknas
uppgift om vem som har förmedlat höjningen, betalas ersättningen
till innehavare av förmedlingsfullmakt.

Annullationsansvar

Om den förmedlare som förmedlat nyteckningen har valt
Nytecknings ersättning eller Höjningsersättning enligt modell Up
front, gäller ett annullationsansvar för nyförsäljning och höjning av
avtalad premie enligt följande.
•
•

För pensionsförsäkring gäller ett treårigt annullationsansvar.
För nyförsäljning och höjning av avtalad premie före
20070901 gäller dock ett femårigt annullationsansvar.
För kapitalförsäkring gäller ett femårigt annullationsansvar.

Annullationsansvaret innebär att det en gång om året, under
annullationsansvarstiden efter nyteckning eller höjning, sker en
avstämning mellan de premier som faktiskt har inbetalts och avtalad
årspremie.
Understiger faktiskt inbetald premie (exklusive extrapremier och
inflyttat kapital) den avtalade årspremien uppstår en brist och
återbetalningsskyldighet av Up-frontersättning uppkommer.
Beloppet som ska återbetalas motsvarar bristens del av den
avtalade årspremien, med hänsyn tagen till den tid som förflutit sedan försäkringen tecknades genom kvotdelning mellan antalet år
sedan teckningsdagen och totala antalet avtalade premiebetalningsår.
Efter återbetalningen bestämmer Pension & Försäkring en ny
ersättningsgrundande premienivå som används för fastställande av
ersättning i samband med extra premier och det fortsatta
annullationsansvaret.
Motsvarande gäller vid höjning av avtalad premienivå.
Beskrivande exempel på annullationsansvaret, se sid. 9. Observera
att exemplet avser kapitalförsäkring. Motsvarande princip gäller
även för pensionsförsäkring.

Extra premie

Inflyttat kapital

Ersätts med 1,4 % avseende pensionsförsäkring och med 1,5 %
avseende kapitalförsäkring. Beräknas på faktiskt inbetald premie
som överstiger avtalad premienivå per försäkringsår till den som är
innehavare av förmedlingsfullmakt vid inbetalningstillfället.
Ersätts med 1,4 % avseende pensionsförsäkring och med 1,5 %
avseende kapitalförsäkring. Beräkning görs på faktiskt inflyttat
kapital. Betalning sker till den förmedlare som förmedlat flytten.

8(32)

Fondplaceringstjänst

Ersätts med 0,5 % per år av försäkringens värde (daglig beräkning)
till den förmedlare som förmedlat tjänsten. Betalning sker vid
utgången av varje kvartal.

2.2.4 Pensionsspar (K) privatägd - Fond – engångsbetald/löpande
Offert- och
registreringsersättning

Nej

Nyteckningsersättning
(Premieersättning)

Ersättning betalas med 1,5 %. Beräkning görs på varje faktiskt
inbetald premie, intill avtalad premie per försäkringsår. Betalning
sker till innehavare av förmedlingsfullmakt. Första årets ersättning
utbetalas till den förmedlare som förmedlat nyteckningen.

Skötselersättning

Ersättning betalas med 0,15 % av försäkringens årliga medelvärde
(månatlig beräkning) till innehavare av förmedlingsfullmakt.
Betalning sker i samband med avtalets årsdag till innehavare av
förmedlingsfullmakt.
Denna del av ersättningen betalas årsvis i efterskott i samband med
försäkringens årsdag.

Höjningsersättning

Höjning av avtalad premienivå
Höjning av avtalad premienivå ersätts i enlighet den, av den
förmedlare som förmedlat nyteckningen.
Ersättningen betalas till innehavare av förmedlingsfullmakt.

Annullationsansvar

Nej

Extra premie

Ersätts med 1,5 %. Beräknas på faktiskt inbetald premie som överstiger avtalad premienivå per försäkringsår till den som är
innehavare av förmedlingsfullmakt vid in betalningstillfället.

Inflyttat kapital

Ersätts med 1,5 %. Beräkning görs på faktiskt inflyttat kapital.
Betalning sker till den förmedlare som förmedlat flytten.
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Exempel – Annullationsansvar Up-frontersättning (kapitalförsäkring)
Avser fondförsäkring med avtalad premiebetalningstid sex (6) år eller längre
Definitioner
Brist:

Negativ differens mellan inbetald premie och EP-nivå, i första hand, och AP-nivå i andra hand.

AP-nivå:

Avtalad premienivå bestäms utifrån avtalet med kund och är lika med den aviserade nivån för
premiebetalningar.

EP-nivå:

Ersättningsgrundande premienivå bestäms i första hand av avtalad premienivå vid nyteckning och
höjning, och består av summan av försäkringens olika premienivåer av nyteckning och höjningar.
Vid konstaterad brist justeras ersättningen och en EP-nivå fastställs utifrån faktisk inbetald nivå.
EP-nivå sätts aldrig under en skiva som inte längre har något annullationsansvar.

Skiva:

Del av försäkringens AP/EP-nivå som består av nyteckningar och höjningar. Skivorna särredovisas
eftersom annullationsansvaret belopp skiljer sig åt.

Annullationsformel:

Brist * r * (1-(x/y))
Brist:
r:
y:
x:

(*) Exempel:

Negativ differens mellan inbetald premie och avtalad/ersättningsgrundande premienivå
Ursprunglig ersättningssats för nyteckning eller höjning
Antal år som premien inbetalats i nivå med avtalad/ersättningsgrundande nivå för
nyteckning eller höjning
antal år som avtalats för premieinbetalning för nyteckning eller höjning

Avtalad premienivå/år
Avtalad premiebetalningstid
Nyteckningsersättning 10 % av avtalad årspremie år 1=

10000
25
1000

kr/år
år
kr

År 1 Premie betalas enligt avtal.
År 2 Premie betalas enligt avtal.
År 3 Premie betalas med 8.000. Brist uppgår till 2.000, varvid ersättningsjustering uppstår med (2000:- * 10%*
8/10 =) 160:-. Ny EP-nivå blir 8.000:-.
År 4 Premie betalas med 9.000:- Ersättning för extra premiebetalning utbetalas med (1000:- * 1,5% =) 15:-.
År 5 AP-nivå höjs med 3.000:-, varvid höjningsersättning utbetalas från EP-nivå, och ger höjningsersättning för
5.000:- * 10% = 500:(*) Exemplet baseras på ett femårigt annullationsansvar. Motsvarande beräkning gäller för ett
treårigt annullationsansvar, men återbetalningsskyldighet uppkommer inte efter tre år.
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2.3 Traditionell försäkring utanför TryggPlan tecknad efter 7 mars 2016
2.3.1 Pensionsförsäkring (T)- Trad – engångsbetald/löpande
Offert- och
registreringsersättning

Nej

Nyteckningsersättning
(Premieersättning)

Ersättning betalas med 3 %. Beräkning görs på varje faktiskt inbetald
premie, intill avtalad premie per försäkringsår. Betalning sker till
innehavare av förmedlingsfullmakt. Första årets ersättning utbetalas
till den förmedlare som förmedlat nyteckningen.

Skötselersättning

Ersättning betalas med 0,15 % av försäkringens årliga medelvärde
(månatlig beräkning) till innehavare av förmedlingsfullmakt.
Betalning sker i samband med avtalets årsdag till innehavare av
förmedlingsfullmakt.
Denna del av ersättningen betalas årsvis i efterskott i samband med
försäkringens årsdag.

Höjningsersättning

Höjning av avtalad premienivå
Ersätts i enlighet med den modell som valts av den förmedlare som
förmedlat nyteckningen. Det går inte att ändra vald modell under
försäkringstiden.
Ersättningen betalas till innehavare av förmedlingsfullmakt.

Annullationsansvar

Nej

Extra premie

Ersätts med 3 %. Beräknas på faktiskt inbetald premie som överstiger avtalad premienivå per försäkringsår till den som är
innehavare av förmedlingsfullmakt vid inbetalningstillfället.

Inflyttat kapital

Ersätts med 3 %. Beräkning görs på faktiskt inflyttat kapital.
Betalning sker till den förmedlare som förmedlat flytten.

2.4 Traditionell försäkring (K) tecknad efter 1 januari 2015
2.4.1 Pensionsspar (K)- Trad – engångsbetald/löpande
Offert- och
registreringsersättning

Nej

Nyteckningsersättning
(Premieersättning)

Ersättning betalas med 1,5 %. Beräkning görs på varje faktiskt
inbetald premie, intill avtalad premie per försäkringsår. Betalning
sker till innehavare av förmedlingsfullmakt. Första årets ersättning
utbetalas till den förmedlare som förmedlat nyteckningen.
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Skötselersättning

Ersättning betalas med 0,15 % av försäkringens årliga medelvärde
(månatlig beräkning) till innehavare av förmedlingsfullmakt.
Betalning sker i samband med avtalets årsdag till innehavare av
förmedlingsfullmakt.
Denna del av ersättningen betalas årsvis i efterskott i samband med
försäkringens årsdag.

Höjningsersättning

Höjning av avtalad premienivå
Höjning av avtalad premienivå ersätts i enlighet den, av den
förmedlare som förmedlat nyteckningen.
Ersättningen betalas till innehavare av förmedlingsfullmakt.

Annullationsansvar

Nej

Extra premie

Ersätts med 1,5 %. Beräknas på faktiskt inbetald premie som överstiger avtalad premienivå per försäkringsår till den som är
innehavare av förmedlingsfullmakt vid inbetalningstillfället.

Inflyttat kapital

Ersätts med 1,5 %. Beräkning görs på faktiskt inflyttat kapital.
Betalning sker till den förmedlare som förmedlat flytten.

2.5 Traditionell försäkring utanför TryggPlan (K) tecknad efter 8 juni 2015
2.5.1 Kapitalförsäkring (K) - Trad – engångsbetald/löpande
Offert- och
registreringsersättning

Nej

Nyteckningsersättning
(Premieersättning)

Ersättning betalas med 3 %. Beräkning görs på varje faktiskt inbetald
premie, intill avtalad premie per försäkringsår. Betalning sker till
innehavare av förmedlingsfullmakt. Första årets ersättning utbetalas
till den förmedlare som förmedlat nyteckningen.

Skötselersättning

Ingen ersättning utgår

Höjningsersättning

Höjning av avtalad premienivå
Ersätts i enlighet med den modell som valts av den förmedlare som
förmedlat nyteckningen. Det går inte att ändra vald modell under
försäkringstiden.
Ersättningen betalas till innehavare av förmedlingsfullmakt.

Annullationsansvar

Nej

Extra premie

Ersätts med 3 %. Beräknas på faktiskt inbetald premie som överstiger avtalad premienivå per försäkringsår till den som är
innehavare av förmedlingsfullmakt vid inbetalningstillfället.
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2.6 TryggPlan - Sparförsäkring
2.6.1 TryggPlan och TryggPlan Total - Fondförsäkring.
Avser premier till ålderspensionsförsäkring tryggad i fond samt premier till sjukförsäkring,
familjepension och premiebefrielse.

Offert- och
registreringsersättning

Ersättning betalas under förutsättning att offert och registrering har
gjorts genom användning av elektroniska hjälpmedel som Pension &
Försäkring vid var tid anvisar.
Ersättning betalas med 2 % av första årets avtalade årspremie, på
individnivå till den förmedlare som förmedlar en nyteckning, om
premiebetalningstiden till den försäkrades 65-årsdag överstiger 10
år.

Nyteckningsersättning

Förmedlaren väljer en av följande ersättningsmodeller. Det går inte
att ändra vald modell under försäkringstiden. Up-frontersättning kan
endast väljas om premiebetalningstiden till den försäkrades 65årsdag överstiger 10 år.

1) Up-frontersättning*
Ersättning betalas med 12 % av den första avtalade årspremien till
den förmedlare som förmedlat nyteckningen när första
premiebetalningen faktiskt skett, förutsatt att individval och
riskbedömning har skett.

2) Jämn ersättning
Ersättning betalas med 1,4 % av avtalad årspremie till innehavare av
förmedlingsfullmakt vid den tidpunkt då första premien, enligt
Tryggplanavtal, på nytt försäkringsår inbetalats. Första årets
ersättning utbetalas till den förmedlare som förmedlat
nyteckningen.

Skötselersättning

*Se Punkt 1.6 Up-frontersättning
Ersättningen består av två delar.
1. Ersättning betalas med 2,6 % av avtalad årspremie till
innehavare av förmedlingsfullmakt i samband med att första
premien, enligt Tryggplanavtal, på nytt försäkringsår
betalats.
2. Ersättning betalas med 0,15 % av försäkringens värde vid
Tryggplanavtalets årsdag till innehavare av
förmedlingsfullmakt. Denna del av ersättningen betalas
årsvis i efterskott i samband med försäkringens årsdag.

Höjningsersättning

Höjning av avtalad premienivå
Höjning av avtalad premienivå ersätts i enlighet den, av den
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förmedlare som förmedlat nyteckningen, valda modellen för
Nyteckningsersättning. Det går inte att ändra vald modell under
försäkringstiden.
Ersättningen betalas till innehavare av förmedlingsfullmakt.

Annullationsansvar

Om försäkringen gäller med ersättningsmodell Up front, gäller ett
treårigt annullationsansvar för såväl Nyteckningsersättning som
Höjningsersättning.
För försäkringar med kortare faktisk premiebetalningstid än 12
månader efter nyteckning respektive höjning innebär
annullationsansvaret att all ersättning hänförlig till nyteckningen
respektive höjningen ska återbetalas.
Om försäkringen har längre faktisk premiebetalningstid än 12 månader efter nyteckning respektive höjning men kortare än 36 månader,
ska all Nytecknings-, Höjnings- och Skötselersättning hänförlig till
nyteckningen respektive höjningen återbetalas. Återbetalningsskyldigheten reduceras dock genom att det för totalt inbetalda
premier betalas en ersättning med 6 %. För nyteckning och höjning
som genomförts efter den 1 april 2012 gäller dock att ersättning
betalas med 4 %.

Extra premie

Ersätts med 4 % av faktiskt inbetald premie som överstiger avtalad
premienivå till den som är innehavare av förmedlingsfullmakt vid
inbetalningstillfället.

Inflyttat kapital

Ersätts med 4 % av inflyttat kapital. Betalning sker till den
förmedlare som förmedlat flytten.

Fondplaceringstjänst

Ersätts med 0,5 % per år av försäkringens värde (daglig beräkning)
till den förmedlare som förmedlat tjänsten. Betalning sker vid
utgången av varje kvartal.

2.6.2 TryggPlan Avtal Plus - Fondförsäkring.
Avser premier till ålderspensionsförsäkring tryggad i fondförsäkring samt premier till sjukförsäkring,
familjepension och premiebefrielse. (Nya TryggPlan Avtal Plus-avtal kan inte tecknas).

Offert- och
registreringsersättning

Ersättning betalas med 2 % av första årets avtalade årspremie på
individnivå till den som förmedlar en nyteckning, om
premiebetalningstiden till den försäkrades 65-årsdag överstiger 10
år.

Nyteckningsersättning

Förmedlaren väljer en av följande ersättningsmodeller. Det går inte
att ändra vald modell under försäkringstiden. Up-frontersättning kan
endast väljas om premiebetalningstiden till den försäkrades 65årsdag överstiger 10 år.
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1) Up-frontersättning* (avser endast fondförsäkring)
Ersättning betalas med 6 % av den första avtalade årspremien till
den förmedlare som förmedlar nyteckningen när första
premiebetalningen faktiskt skett, förutsatt att individval och
riskbedömning har skett.

2) Jämn ersättning (avser både fond- och depåförsäkring)
Ersättning betalas med 0,70 % av avtalad årspremie till innehavare
av förmedlingsfullmakt vid den tidpunkt då första premien, enligt
Tryggplanavtal, på nytt försäkringsår inbetalats. Första årets
ersättning utbetalas till den förmedlare som förmedlat
nyteckningen.

Skötselersättning

*Se punkt 1.6 Up-frontersättning
Ersättningen består av två delar.
1. Ersättning betalas med 1,3 % av avtalad årspremie till
innehavare av förmedlingsfullmakt i samband med att första
premien, enligt Tryggplanavtal, på nytt försäkringsår
betalats.
2. Ersättning betalas med 0,075 % av försäkringens värde vid
Tryggplanavtalets årsdag till innehavare av
förmedlingsfullmakt. Denna del av ersättningen betalas
årsvis i efterskott i samband med försäkringens årsdag.

Höjningsersättning

Höjning av premienivå
Ersätts i enlighet med den modell som valts av den förmedlare som
förmedlat nyteckningen. Det går inte att ändra vald modell under
försäkringstiden.
Ersättningen betalas till innehavare av förmedlingsfullmakt.

Annullationsansvar

Om försäkringen gäller med ersättningsmodell Up-front, gäller ett
treårigt annullationsansvar för såväl Nyteckningsersättning som
Höjningsersättning.
För försäkringar med kortare faktisk premiebetalningstid än 12
månader efter nyteckning respektive höjning innebär
annullationsansvaret att all ersättning hänförlig till nyteckningen
respektive höjningen ska återbetalas.
Om försäkringen har längre faktisk premiebetalningstid än 12 månader efter nyteckning respektive höjning men kortare än 36 månader,
ska all Nytecknings-, Höjnings- och Skötselersättning hänförlig till
nyteckningen respektive höjningen återbetalas. Återbetalningsskyldigheten reduceras dock genom att det för totalt inbetalda
premier betalas en ersättning med 3 %. För nyteckning och höjning
som genomförts efter den 1 april 2012 gäller dock att ersättning
betalas med 2 %.
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Extra premie

Ersätts med 2 % av faktiskt inbetald premie som överstiger avtalad
premienivå till den som är innehavare av förmedlingsfullmakt vid
inbetalningstillfället.

Inflyttat kapital

Ersätts med 2 % av inflyttat kapital. Betalning sker till den
förmedlare som förmedlat flytten.

Fondplaceringstjänst

Ersätts med 0,5 % per år av försäkringens värde (daglig beräkning)
till den förmedlare som förmedlat tjänsten. Betalning sker vid
utgången av varje kvartal.

2.6.3 TryggPlan och TryggPlan Total - Depåförsäkring
Avser endast premier till ålderspensionsförsäkring tryggad i depåförsäkring.
Premier till sjukförsäkring, familjepension och premiebefrielse inom TryggPlan och
TryggPlan Total regleras på samma sätt som premier till ålderspensionsförsäkring tryggad i
fondförsäkring (se 2.6.1).

Offert- och
registreringsersättning

Ersätts inte

Nyteckningsersättning

Ersättning betalas med 1,4 % avseende pensionsförsäkring.
Beräkning görs på faktiskt inbetald premie. Betalning sker till den
förmedlare som förmedlat nyteckningen.

Skötselersättning

Ersättningen består av två delar.
1. Ersättning betalas med 2,6 % av avtalad årspremie till
innehavare av förmedlingsfullmakt i samband med att första
premien, enligt Tryggplanavtal, på nytt försäkringsår
betalats.
2. Ersättning betalas med 0,15 % av försäkringens årliga
medelvärde (månatlig beräkning) till innehavare av
förmedlingsfullmakt. För det fall flera förmedlare innehaft
förmedlingsfullmakt under samma år fördelas ersättningen
bland dessa och beräknas per månad, varvid med innehavare av förmedlingsfullmakt avses den som är registrerad
hos Pension & Försäkring den 15:e varje månad. Denna del
av ersättningen betalas årsvis i efterskott i samband med
försäkringens årsdag.

Höjningsersättning

Höjning av avtalad premienivå
Ersättningen betalas till den förmedlare som förmedlat höjningen
förutsatt att Pension & Försäkring har kännedom om detta vid den
tidpunkt Pension & Försäkring registrerar höjningen. Om det saknas
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uppgift om vem som har förmedlat höjningen, betalas ersättningen
till innehavare av förmedlingsfullmakt.

Annullationsansvar

Nej

Extra premie

Ersätts med 4 % av faktiskt inbetald premie som överstiger avtalad
premienivå till den som är innehavare av förmedlingsfullmakt vid
inbetalningstillfället.

Inflyttat kapital

Ersätts med 4 % av inflyttat kapital. Betalning sker till den
förmedlare som förmedlat flytten.

2.6.4 TryggPlan och TryggPlan Total - Traditionell försäkring
2.6.4.1 TryggPlan och TryggPlan Total – Traditionell försäkring tecknad efter 7
mars 2016
Avser endast premier till ålderspensionsförsäkring tryggad i traditionell försäkring.
Premier till sjukförsäkring, familjepension och premiebefrielse inom TryggPlan och
TryggPlan Total regleras på samma sätt som premier till ålderspensionsförsäkring tryggad i
fondförsäkring (se 2.6.1).
Nya avtal om TryggPlan Avtal Plus kan inte tecknas.

Offert- och
registreringsersättning

Nej

Nyteckningsersättning

Ersättning betalas med 1,5 % av avtalad årspremie till innehavare av
förmedlingsfullmakt vid den tidpunkt då första premien, enligt
Tryggplanavtal, på nytt försäkringsår inbetalats.

Skötselersättning

Ersättningen består av två delar.
1. Ersättning betalas med 1,5 % av avtalad årspremie till
innehavare av förmedlingsfullmakt i samband med att första
premien, enligt Tryggplanavtal, på nytt försäkringsår
betalats.
2. Ersättning betalas med 0,15 % av försäkringens årliga
medelvärde (månatlig beräkning) till innehavare av
förmedlingsfullmakt. För det fall flera förmedlare innehaft
förmedlingsfullmakt under samma år fördelas ersättningen
bland dessa och beräknas per månad, varvid med innehavare av förmedlingsfullmakt avses den som är registrerad
hos Pension & Försäkring den 15:e varje månad. Denna del
av ersättningen betalas årsvis i efterskott i samband med
försäkringens årsdag.
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Höjningsersättning

Höjning av avtalad premienivå
Ersätts i enlighet med den modell som valts av den förmedlare som
förmedlat nyteckningen. Det går inte att ändra vald modell under
försäkringstiden.
Ersättningen betalas till innehavare av förmedlingsfullmakt.

Annullationsansvar

Nej

Extra premie

Ersätts med 3 % av faktiskt inbetald premie som överstiger avtalad
premienivå till den som är innehavare av förmedlingsfullmakt vid
inbetalningstillfället.

Inflyttat kapital

Ersätts med 3 % av inflyttat kapital. Betalning sker till den
förmedlare som förmedlat flytten.

2.6.4.2 TryggPlan och TryggPlan Total – Traditionell försäkring tecknad före 1
september 2003
Avser endast premier till ålderspensionsförsäkring tryggad i traditionell försäkring.
Premier till sjukförsäkring, familjepension och premiebefrielse inom TryggPlan och
TryggPlan Total regleras på samma sätt som premier till ålderspensionsförsäkring
tryggad i fondförsäkring (se 2.6.1).
Observera!

För försäkring med begynnelsedatum efter den 1 september 2003 betalas ingen nytecknings-, offerteller registreringsersättning.

Offert- och
registreringsersättning

Ersättning betalas med 5 % av första årets avtalade årspremie på
individnivå till den förmedlare som förmedlar en nyteckning, om
premiebetalningstiden till den försäkrades 65-årsdag överstiger 10
år.

Nyteckningsersättning

Observera!

För försäkring med begynnelsedatum efter den 1 september 2003
betalas ingen nyteckningsersättning.
För försäkring med begynnelsedatum före den 1 september 2003,
där ersättningsmodell Jämn ersättning då gällde, betalas ersättning
enligt följande:
Ersättning betalas med 2,5 % av avtalad årspremie, exklusive
premiebetalning till försäkring med begynnelsedatum den 1
september eller senare, till innehavare av förmedlingsfullmakt, vid
den tidpunkt då första premien, enligt TryggPlanavtal, på nytt
försäkringsår inbetalats.
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Skötselersättning

Ersättningen består av två delar.
1. Ersättning betalas med 1,5 % av avtalad årspremie till
innehavare av förmedlingsfullmakt i samband med att första
premien, enligt Tryggplanavtal, på nytt försäkringsår
betalats.
2. Ersättning betalas med 0,10 % av retrospektivreserven.
Betalning sker i samband med Tryggplanavtalets årsdag till
innehavare av förmedlingsfullmakt. Denna del av
ersättningen betalas årvis i efterskott i samband med
försäkringens årsdag.

Höjningsersättning

Höjning av premienivå
Ersätts i enlighet med den modell som valts av den förmedlare som
förmedlat nyteckningen. Det går inte att ändra vald modell under
försäkringstiden.
Om Up-frontersättning gäller, betalas ersättning med 20 % av
höjningen av den avtalade årspremien.
Ersättningen betalas till innehavare av förmedlingsfullmakt.

Annullationsansvar

Om försäkringen gäller med ersättningsmodell Up front, gäller ett
treårigt annullationsansvar för såväl Nyteckningsersättning som
Höjningsersättning.
För försäkringar med kortare faktisk premiebetalningstid än 12
månader efter nyteckning respektive höjning innebär
annullationsansvaret att all ersättning hänförlig till nyteckningen
respektive höjningen ska återbetalas.
Om försäkringen har längre faktisk premiebetalningstid än 12 månader efter nyteckning respektive höjning men kortare än 36 månader,
ska all Nytecknings-, Höjnings- och Skötselersättning hänförlig till
nyteckningen respektive höjningen återbetalas. Återbetalningsskyldigheten reduceras dock genom att det för totalt inbetalda
premier betalas en ersättning med 6 %.

Extra premie

Ersätts med 4 % av faktiskt inbetald premie som överstiger avtalad
premienivå till den som är innehavare av förmedlingsfullmakt vid
inbetalningstillfället.
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2.6.5 TryggPlan Avtal Plus - traditionell försäkring
2.6.5.1 TryggPlan Avtal Plus – traditionell försäkring efter 7 mars 2016
Nya avtal om TryggPlan Avtal Plus kan inte tecknas.
Avser endast premier till ålderspensionsförsäkring tryggad i traditionell försäkring.
Premier till sjukförsäkring, familjepension och premiebefrielse inom TryggPlan och TryggPlan Total
regleras på samma sätt som premier till ålderspensionsförsäkring tryggad i fondförsäkring (se 2.6.1).

Offert- och
registreringsersättning

Nej

Nyteckningsersättning

Ersättning betalas med 1,5 % av avtalad årspremie till innehavare av
förmedlingsfullmakt vid den tidpunkt då första premien, enligt
Tryggplanavtal, på nytt försäkringsår inbetalats.

Skötselersättning

Ersättningen består av två delar.
3. Ersättning betalas med 1,5 % av avtalad årspremie till
innehavare av förmedlingsfullmakt i samband med att första
premien, enligt Tryggplanavtal, på nytt försäkringsår betalats.
4. Ersättning betalas med 0,15 % av försäkringens årliga medelvärde (månatlig beräkning) till innehavare av
förmedlingsfullmakt. För det fall flera förmedlare innehaft
förmedlingsfullmakt under samma år fördelas ersättningen
bland dessa och beräknas per månad, varvid med innehavare
av förmedlingsfullmakt avses den som är registrerad hos
Pension & Försäkring den 15:e varje månad. Denna del av
ersättningen betalas årsvis i efterskott i samband med
försäkringens årsdag.

Höjningsersättning

Höjning av avtalad premienivå
Ersätts i enlighet med den modell som valts av den förmedlare som
förmedlat nyteckningen. Det går inte att ändra vald modell under
försäkringstiden.
Ersättningen betalas till innehavare av förmedlingsfullmakt.

Annullationsansvar

Nej

Extra premie

Ersätts med 3 % av faktiskt inbetald premie som överstiger avtalad
premienivå till den som är innehavare av förmedlingsfullmakt vid
inbetalningstillfället.

Inflyttat kapital

Ersätts med 3 % av inflyttat kapital. Betalning sker till den förmedlare
som förmedlat flytten.
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2.6.5.2 TryggPlan Avtal Plus - traditionell försäkring tecknad före 1 september
2003
Avser premier till ålderspensionsförsäkring tryggad i traditionell försäkring. Premier till sjukförsäkring,
familjepension och premiebefrielse inom TryggPlan och TryggPlan Total regleras på samma sätt som
premier till ålderspensionsförsäkring tryggad i fondförsäkring (se 2.6.1).
Nya avtal om TryggPlan Avtal Plus kan inte tecknas.

Observera!

För försäkring med begynnelsedatum efter den 1 september 2003 betalas ingen nytecknings-, offerteller registreringsersättning.

Offert- och
registreringsersättning
Nyteckningsersättning

Ersättning betalas med 5 % av första årets avtalade årspremie på
individnivå till den som förmedlar en nyteckning, om
premiebetalningstiden till den försäkrades 65-årsdag överstiger 10
år.
Observera!
För försäkring med begynnelsedatum efter den 1 september 2003
betalas ingen nyteckningsersättning.
För försäkring med begynnelsedatum före den 1 september 2003,
där ersättningsmodell Jämn ersättning då gällde, betalas ersättning
enligt följande:

Skötselersättning

Ersättning betalas med 1,25 % av avtalad årspremie, exklusive
premiebetalning till försäkring med begynnelsedatum den 1
september 2003 eller senare, till innehavare av förmedlingsfullmakt,
vid den tidpunkt då första premien, enligt Tryggplanavtal, på nytt
försäkringsår inbetalats.
Ersättningen består av två delar.
1. Ersättning betalas med 0,75 % av avtalad årspremie till
innehavare av förmedlingsfullmakt i samband med att första
premien, enligt Tryggplanavtal, på nytt försäkringsår
betalats.
2. Ersättning betalas med 0,05 % av retrospektivreserven.
Betalning sker i samband med Tryggplanavtalets årsdag till
innehavare av förmedlingsfullmakt. Denna del av
ersättningen betalas årsvis i efterskott i samband med
försäkringens årsdag.

Höjningsersättning

Höjning av premienivå
Ersätts i enlighet med den modell som valts av den förmedlare som
förmedlat nyteckningen. Det går inte att ändra vald modell under
försäkringstiden.
Om förmedlaren valt Up-frontersättning, betalas ersättning med 20
% av höjningen av den avtalade årspremien.
Ersättningen betalas till innehavare av förmedlingsfullmakt.
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Annullationsansvar

Om försäkringen gäller med ersättningsmodell Up front, gäller ett
treårigt annullationsansvar för såväl Nyteckningsersättning som
Höjningsersättning.
För försäkringar med kortare faktisk premiebetalningstid än 12
månader efter nyteckning respektive höjning innebär
annullationsansvaret att all ersättning hänförlig till nyteckningen
respektive höjningen ska återbetalas.
Om försäkringen har längre faktisk premiebetalningstid än 12 månader efter nyteckning respektive höjning men kortare än 36 månader,
ska all Nytecknings-, Höjnings- och Skötselersättning hänförlig till
nyteckningen respektive höjningen återbetalas. Återbetalningsskyldigheten reduceras dock genom att det för totalt inbetalda
premier betalas en ersättning med 3 %.

Extra premie

Ersätts med 2 % av faktiskt inbetald premie som överstiger avtalad
premienivå till den som är innehavare av förmedlingsfullmakt vid
inbetalningstillfället.

2.7 TryggPlan – Riskförsäkring
2.7.1 TryggPlan, TryggPlan Total och TryggPlan Avtal Plus - TGL
Avser endast premier till TGL tecknad inom avtal om TryggPlan, TryggPlan Total eller TryggPlan Avtal
Plus.

Offert- och
registreringsersättning

Ersätts inte

Nyteckningsersättning
Skötselersättning

Nyteckningsersättning betalas med 50 kr per individ till den
förmedlare som förmedlat nyteckningen.
Ersätts inte

Höjningsersättning

Ersätts inte

Annullationsansvar

Nej

2.7.2 TryggPlan, TryggPlan Total och TryggPlan Avtal Plus - olycksfallsförsäkring
Avser endast premier till olycksfallsförsäkring tecknad inom avtal om TryggPlan, TryggPlan Total eller
TryggPlan Avtal Plus.

Offert- och
registreringsersättning

Ersätts inte

Nyteckningsersättning

Nyteckningsersättning betalas med 1/12 av det första årets
helårspremie till den förmedlare som förmedlat nyteckningen.
Ersätts inte

Skötselersättning
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Höjningsersättning

Ersätts inte

Annullationsansvar

Nej

3 Ersättningsbestämmelser övriga svenska riskförsäkringar
3.1.1 Sjukförsäkring utanför TryggPlan
Offert- och
registreringsersättning

Ersätts inte

Nyteckningsersättning

Nyteckningsersättning betalas med 4 % av ackvisitionsvärdet för
försäkring betald av arbetsgivare och 3,6 % av ackvisitionsvärdet för
privat betald försäkring. Ersättningen kan dock inte överstiga 40 %
av avtalad årspremie. Ersättningen betalas till den förmedlare som
förmedlat nyteckningen.

Skötselersättning

Ersätts inte

Höjningsersättning

Höjningsersättning betalas med 4 % av ökningen av
ackvisitionsvärdet för försäkring betald av arbetsgivare och med 3,6
% av ökningen av ackvisitionsvärdet för privat betald försäkring.
Ersättningen kan dock inte överstiga 40 % av avtalad årspremie.
Ersättningen betalas till den förmedlare som förmedlat höjningen.
Om uppgift om denne saknas, betalas ersättningen till den
förmedlare som förmedlat nyteckningen.

Annullationsansvar

Annullationsansvar gäller i två år från nyteckning respektive höjning.
Vid upphörande eller sänkning av premiebetalning under denna tid
fastställs ett ackvisitionsvärde utifrån den faktiskt inbetalda
premien. Skillnaden mellan det ackvisitionsvärde som legat till grund
för ersättningen och det som är framräknat vid premiebetalningens
upphörande utgör grund för återbetalning av utbetald ersättning.

3.1.2 TGL tecknad utanför TryggPlan
Offert- och
registreringsersättning

Ersätts inte

Nyteckningsersättning

Nyteckningsersättning betalas med 50 kr per individ till den
förmedlare som förmedlat nyteckningen.

Skötselersättning
Höjningsersättning
Annullationsansvar

Ersätts inte
Ersätts inte
Nej
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3.1.3 TNR
Offert- och
registreringsersättning

Ersätts inte

Nyteckningsersättning

Nyteckningsersättning betalas under 5 år med 2,7 % av årlig faktiskt
inbetald premie till den förmedlare som förmedlat nyteckningen.

Skötselersättning

Ersätts inte

Höjningsersättning

Ersätts inte

Annullationsansvar

Nej

3.1.4 Vårdförsäkring (inkl. Extra och Kollektiv)
Offert- och
registreringsersättning

Ersätts inte

Nyteckningsersättning

Ersättning betalas med 10 % av första årets faktiskt inbetalda premie
till den förmedlare som förmedlat nyteckningen.

Skötselersättning

Ersättning betalas med 10 % av varje faktiskt inbetald årspremie från
och med andra försäkringsåret. Ersättning betalas till innehavare av
förmedlingsfullmakt.

Höjningsersättning

Ersätts inte

Annullationsansvar

Nej
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4 Ersättningsbestämmelser Avtalspensionsförsäkring
4.1.1 ITP1/ITPK
Nedan angivna ersättningar avser endast fondförsäkring i ITPK, där nyvalet skedde före 2007-07-01. För
ITP1-produkter, likväl som för nyval av ITPK efter 2007-07-01, utbetalas ingen ersättning. För traditionell
livförsäkring utbetalas ingen ersättning.

Offert- och
registreringsersättning

Ersätts inte

Nyteckningsersättning

Ersättning betalas med 1,4 % av faktiskt inbetald premie till
innehavare av förmedlingsfullmakt för den försäkrade. Om sådan
fullmakt saknas, betalas ersättningen till den förmedlare som
förmedlat nyteckningen.

Skötselersättning

Ersättningen består av två delar.
1. Ersättning betalas med 2,6 % av faktiskt inbetald premie till
innehavare av förmedlingsfullmakt för den försäkrade.
2. Ersättning betalas med 0,15 % av försäkringens årliga
medelvärde (månatlig beräkning) till innehavare av
förmedlingsfullmakt för den försäkrade. För det fall flera
förmedlare innehaft förmedlingsfullmakt under samma år
fördelas ersättningen bland dessa och beräknas per månad,
varvid med innehavare av förmedlingsfullmakt avses den
som är registrerad hos Pension & Försäkring den 15:e varje
månad. Denna del av ersättningen betalas årsvis i efterskott
i samband med försäkringens årsdag.

Höjningsersättning

Se nyteckning.

Annullationsansvar

Nej

Fondplaceringstjänst

Ersätts med 0,5 % per år av försäkringens värde (daglig beräkning)
till den förmedlare som förmedlat tjänsten. Betalning sker vid
utgången av varje kvartal.
Observera! Det finns inte någon möjlighet att placera
nytecknad/omlagd ITP1/ITPK efter 2007-07-01 inom
fondplaceringstjänsten.
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4.1.2 SAF-LO
Nedan angivna ersättningar avser endast fondförsäkring i SAF/LO där nyvalet skedde före 2009-01-01.
För nyval av SAF/LO efter 2009-01-01, utbetalas ingen ersättning. För traditionell livförsäkring utbetalas
ingen ersättning.

Offert- och
registreringsersättning

Ersätts inte

Nyteckningsersättning

Ersättning betalas med 1,4 % av faktiskt inbetald premie och/eller
inflyttat kapital till innehavare av förmedlingsfullmakt för den
försäkrade. Om sådan fullmakt saknas, betalas ersättningen till den
förmedlare som förmedlat nyteckningen.

Skötselersättning

Ersättningen består av två delar.
1. Ersättning betalas med 2,6 % av faktiskt inbetald premie
och/eller inflyttat kapital till innehavare av
förmedlingsfullmakt för den försäkrade.
2. Ersättning betalas med 0,15 % av försäkringens årliga
medelvärde (månatlig beräkning) till innehavare av
förmedlingsfullmakt för den försäkrade. För det fall flera
förmedlare innehaft förmedlingsfullmakt under samma år
fördelas ersättningen bland dessa och beräknas per månad,
varvid med innehavare av förmedlingsfullmakt avses den
som är registrerad hos Pension & Försäkring den 15:e varje
månad. Denna del av ersättningen betalas årsvis i efterskott
i samband med försäkringens årsdag.

Höjningsersättning

Se nyteckning.

Annullationsansvar

Nej

Fondplaceringstjänst

Ersätts med 0,5 % per år av försäkringens värde (daglig beräkning)
till den förmedlare som förmedlat tjänsten. Betalning sker vid
utgången av varje kvartal.

4.1.3 KAP-KL
Nedan angivna ersättningar avser endast fondförsäkring i KAP-KL, där nyvalet skedde före 2012-01-01.
För KAP-KL där nyval gjorts efter 2012-01-01, utbetalas ingen ersättning. För traditionell livförsäkring
utbetalas ingen ersättning.

Offert- och
registreringsersättning

Ersätts inte

Nyteckningsersättning

Ersättning betalas med 1,4 % av faktiskt inbetald premie och/eller
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inflyttat kapital till innehavare av förmedlingsfullmakt för den
försäkrade. Om sådan fullmakt saknas, betalas ersättningen till den
förmedlare som förmedlat nyteckningen.

Skötselersättning

Ersättningen består av två delar.
1. Ersättning betalas med 2,6 % av faktiskt inbetald premie
och/eller inflyttat kapital till innehavare av
förmedlingsfullmakt för den försäkrade.
2. Ersättning betalas med 0,15 % av försäkringens årliga
medelvärde (månatlig beräkning) till innehavare av
förmedlingsfullmakt för den försäkrade. För det fall flera
förmedlare innehaft förmedlingsfullmakt under samma år
fördelas ersättningen bland dessa och beräknas per månad,
varvid med innehavare av förmedlingsfullmakt avses den
som är registrerad hos Pension & Försäkring den 15:e varje
månad. Denna del av ersättningen betalas årsvis i efterskott
i samband med försäkringens årsdag.

Höjningsersättning

Se nyteckning.

Annullationsansvar

Nej

Fondplaceringstjänst

Ersätts med 0,5 % per år av försäkringens värde (daglig beräkning)
till den förmedlare som förmedlat tjänsten. Betalning sker vid
utgången av varje kvartal.
Observera! Det finns inte någon möjlighet att placera
nytecknad/omlagd KAP-KL efter 2012-01-01 inom
fondplaceringstjänsten.

4.1.4 PA03
Nedan angivna ersättningar avser endast fondförsäkring i PA03, där nyvalet skedde före 2011-01-01. För
PA03 där nyval gjorts efter 2011-01-01, utbetalas ingen ersättning. För traditionell livförsäkring
utbetalas ingen ersättning.

Offert- och
registreringsersättning

Ersätts inte

Nyteckningsersättning

Ersättning betalas med 1,4 % av faktiskt inbetald premie och/eller
inflyttat kapital till innehavare av förmedlingsfullmakt för den
försäkrade. Om sådan fullmakt saknas, betalas ersättningen till den
förmedlare som förmedlat nyteckningen.

Skötselersättning

Ersättningen består av två delar.
1. Ersättning betalas med 2,6 % av faktiskt inbetald premie
och/eller inflyttat kapital till innehavare av

27(32)

förmedlingsfullmakt för den försäkrade.
2. Ersättning betalas med 0,15 % av försäkringens årliga
medelvärde (månatlig beräkning) till innehavare av
förmedlingsfullmakt för den försäkrade. För det fall flera
förmedlare innehaft förmedlingsfullmakt under samma år
fördelas ersättningen bland dessa och beräknas per månad,
varvid med innehavare av förmedlingsfullmakt avses den
som är registrerad hos Pension & Försäkring den 15:e varje
månad. Denna del av ersättningen betalas årsvis i efterskott
i samband med försäkringens årsdag.

Höjningsersättning

Se nyteckning.

Annullationsansvar

Nej

Fondplaceringstjänst

Ersätts med 0,5 % per år av försäkringens värde (daglig beräkning)
till den förmedlare som förmedlat tjänsten. Betalning sker vid
utgången av varje kvartal.
Observera! Det finns inte någon möjlighet att placera
nytecknad/omlagd PA03 efter 2011-01-01 inom
fondplaceringstjänsten.

5 Ersättningsregler SEB Life International
5.1.1 Kapitaldepå och Direktpension
Offert- och
registreringsersättning

Ersätts inte

Nyteckningsersättning

Ersättning betalas med 80 % av den sammanlagda
Investeringsavgift, som belastar försäkringen de tre första
försäkringsåren, till den förmedlare som förmedlat nyteckningen när
första premien har inbetalats. Investeringsavgiften uppgår normalt
till max 2 % av premien per år. Avgiften kan rabatteras helt eller
delvis, detta påverkar då den ersättning som betalas ut.

Skötselersättning

Ersättning betalas från och med andra försäkringsåret. Ersättningen
är beroende av avtalad årlig administrationsavgift för försäkringen
samt försäkringens värde. Administrationsavgiften kan rabatteras,
detta påverkar då direkt den ersättning som betalas. Ersättningen
utbetalas till innehavaren av förmedlingsfullmakt kvartalsvis i
efterskott.
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Exempel
Administrationsavgift är 0,7 % av försäkringens värde.
0,7 % är det listpris som kommuniceras till kund från SEB LIFE.
Förmedlare har dock möjlighet i samråd med kund att höja priset till
maximalt 1,3 %.
Fast avgift 2500 kr per år tillkommer alltid.
Ersättning lämnas då enligt följande:
Försäkringsvärde
(MSEK)
0-5
> 5 - 50
> 50

Administrationsavgift
1,3 %
1,3 %
1,3 %

Ersättning
1,00 %
1,05 %
1,15 %

Lägsta administrationsavgift är:
Försäkringsvärde
(MSEK)
0-5
> 5 - 50
> 50

Administrationsavgift
0,30 %
0,25 %
0,15 %

Vid uttag av lägsta administrationsavgift lämnas ingen
skötselersättning.

Höjningsersättning

Kontakta SEB Life International, Sales & Marketing för diskussion om
individuell prissättning vid belopp över 50 MSEK .
Ersätts inte

Annullationsansvar

Nej

Extra premie

Ersättning betalas med 80 % av den sammanlagda
Investeringsavgift, som belastar försäkringen de tre följande
försäkringsåren avseende extrapremien, till innehavare av
förmedlingsfullmakt när premien har inbetalats. Investeringsavgiften
uppgår normalt till max 2 % av extrapremien per år. Avgiften kan
rabatteras helt eller delvis, detta påverkar då den ersättning som
betalas ut.

5.1.2 Pensionsdepå
Offert- och
registreringsersättning

Ersätts inte

Nyteckningsersättning
Skötselersättning

Ersätts inte
Ersättning betalas från och med förstaförsäkringsåret. Ersättningen är
beroende av avtalad årlig administrationsavgift för försäkringen samt
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försäkringens värde. Ersättningen utbetalas till innehavare av
förmedlingsfullmakt kvartalsvis i efterskott.
Administrationsavgift är 1,2 % (nivå P12) av försäkringens värde. 1,2 % är
det listpris som kommuniceras till kund från SEB LIFE. Förmedlare har
dock möjlighet i samråd med kund att höja priset till maximalt 1,5 %.
Fast avgift 1000 kr per år tillkommer alltid.
Ersättning lämnas då enligt följande, oavsett försäkringsvärde:
Administrationsavgift
1,5 %
1,2 %
1,0 %
0,8 %
0,6 %

Ersättning
1,0 %
0,7 %
0,5 %
0,3 %
0,1 %

Lägsta administrationsavgift är 0,5 %.
Vid uttag av lägsta administrationsavgift lämnas ingen skötselersättning.

Höjningsersättning

Ersätts inte

Annullationsansvar

Nej

Extra premie

Ersätts inte

Inflyttat kapital

Inflyttat kapital ersätts normalt inte.
Kontakta SEB Life International, Sales & Marketing för diskussion om
individuell prissättning vid belopp över 3 MSEK

6 Definitioner m.m.
Ackvisitionsvärde

Ersättningsunderlag för traditionell liv- och sjukförsäkring. Värdet
baseras på aktuariella beräkningar med antaganden om framtida
avkastning, försäkringsrisker samt driftskostnader.

Annullationsansvar

Krav på återbetalning till Pension & Försäkring av
nyteckningsersättning och höjningsersättning, modell Up-front, av
förmedlare som mottagit ersättningen, om försäkringstagaren inte
fullgör försäkringsavtalets bestämmelser om premienivå och
premiebetalningstid.

Avtalad årspremie

Det belopp som har avtalats att betalas årligen till försäkringen och
som framgår av försäkringsbekräftelsen.

Engångsbetald

Försäkringsavtalet innehåller bestämmelser som innebär att
premiebetalningen fullgörs med en engångspremie.
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Ersättning

Ersättning för förmedling av försäkring och därmed
sammanhängande tjänster, m.m.

Ersättningsberättigad
premienivå

Den av försäkringstagaren eller annan faktiskt inbetalda premien.
Begreppet används i samband med annullationsansvar.

Ersättningsfri
(provisionsfri)

Någon ersättning för förmedling av försäkring eller tjänst utgår
inte.

Ersättningsunderlag

Det underlag som ersättningen baseras på.

Extra premie

Premiebetalning som sker utöver vad som avtalats i försäkringsavtalet.
Observera! En premieinbetalning i nära anslutning till ett återköp,
helt eller delvis, betraktas inte som en extra premie som berättigar
till ersättning.

Förmedlare av nyteckning

Den som i försäkringsansökan, eller på annat av Pension &
Försäkring vid var tid godkänt sätt, anges som förmedlare av
nyteckningen.

Höjning

Avtalad höjning av premienivå.

Innehavare av
förmedlingsfullmakt

Den som hos Pension & Försäkring eller SEB Trygg Life är
registrerad som innehavare av förmedlingsfullmakt. Om inte annat
anges avses fullmakt lämnad av ägaren till försäkringen.
Förmedlingsfullmakt är att jämställa med det som tidigare
benämndes ”skötselfullmakt”. Ersättning enligt detta regelverk
gäller på motsvarande sätt en innehavare av ”skötselfullmakt”.

Jämn ersättning
Löpande premiebetalning

Modell för ersättning.
Försäkringsavtalet innehåller bestämmelser som innebär att
premiebetalningen ska ske under viss tid och med vissa belopp
som anges i försäkringsbekräftelse.

Nyteckningsersättning

Ersättning för förmedling av nytecknad försäkring.
Observera! Att teckna en försäkring i nära anslutning till en
fribrevsläggning avseende samma kund och med väsentligen
samma innehåll betraktas inte som en nyteckning som berättigar
till ersättning.

Offert- och
registreringsersättning

Ersättning till förmedlare för framtagande av offert och för
”inskjutning” av ansökan/ändring. Utbetalas endast i samband om,
och i samband med att, nyteckningsersättning utbetalas.

Rabatt

Avvikelse från vid var tid gällande kostnader för försäkring.

Retrospektivreserv

En traditionell försäkrings uppsamlade värde/pensionskapital,
inklusive dess andel av bolagets vinstmedel.
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Skötselersättning

Årlig ersättning som utgår till förmedlare för löpande kundvård av
de försäkringar för vilka förmedlaren innehar en
förmedlingsfullmakt.
Observera! Eftersom ersättning för skötsel förutsätter faktisk
löpande kundvård, upphör rätten till ersättning vid den tidpunkt
när förutsättningar för sådan löpande kundvård inte längre
föreligger eller när sådan löpande kundvård inte längre lämnas av
innehavaren av förmedlingsfullmakt.

Up-frontersättning

Modell för hög startersättning.
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