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1. Inledning
Produktbeteckning och försäkringsgivare
Nordnet Privatpension tillhandahålls av Nordnet Pensionsförsäkring AB, nedan
kallat ”Nordnet Pension” och värdepappersdepån som är knuten till försäkringen
finns hos Nordnet Bank AB.
Nordnet Pension är ett vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag och dess
huvudsakliga verksamhet är att bedriva effektiv livförsäkringsverksamhet genom
att erbjuda enkla och flexibla pensionssparformer över internet.
Målgrupp
Produkten Nordnet Privatpension är ett sparande med stor valfrihet i aktier och
fonder för privatpersoner som vill spara till sin pension. Nordnet Privatpension
är en traditionell försäkring (s.k. depåförsäkring) utan garanti och kan tecknas av
svenska medborgare och/eller de som har skatterättslig hemvist i Sverige.
Försäkringsföretagets finansiella styrka
Ett försäkringsbolags finansiella styrka, det vill säga bolagets förmåga att
uppfylla sina åtaganden, beskrivs av dess solvenskvot. Solvenskvoten är ett
mått på hur bolagets kapitalbas förhåller sig till de medel som antas behövas för
att täcka dess försäkringsförpliktelser under återstående avtalstid. Enligt EU:s
direktiv ska solvenskvoten uppgå till minst 1.0. Nordnet Pensions solvenskvot
den 31 december 2021 uppgick till 1.51, vilket innebär att bolagets kapitalbas
med god marginal kan täcka det solvenskapitalkrav som är kopplat till dess
försäkringsförpliktelser.
2. Sparande och avkastning
Ansvar för kapitalplaceringarna
Du bestämmer själv hur kapitalet ska placeras och vilken risk du vill
ta. Försäkringsvärdet är helt beroende av de placeringar som du som
försäkringstagare eller annan placeringsberättigad vidtar. Nordnet Pension åtar
sig inget ansvar för värdeförändringen av kapitalet i försäkringen, utan du står själv
risken för att värdet av placeringar i försäkringsdepån kan öka såväl som minska.
Garanti
Försäkringen har inte något garanterat kapital, utan består av marknadsvärdet i
försäkringsdepån. Värdet ändras bland annat med inbetalda premier, utdelningar
och värdeförändring för valda placeringar. Nordnet Pension ansvarar inte för
värdets utveckling.
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att
du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar bör du ta del
av fullständig information om placeringen, förstå och acceptera de risker som
placeringen medför, samt anpassa placeringen efter din ekonomiska situation.
Tillgångar som kapitalet kan placeras i
Inom Nordnet Privatpension har du möjlighet att placera försäkringskapitalet i
ett brett utbud av svenska och utländska värdepapper, såsom aktier, fonder och
obligationer.
Nordnet Pension ser löpande över placeringserbjudandet och det kan därför
variera över tiden. På www.nordnet.se hittar du en fullständig förteckning över
tillåtna placeringar. Om försäkringen inför utbetalning har omvandlats till en
fondförsäkring får placering enbart ske i fonder.
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För ytterligare information om fonderna, samt fondernas faktablad,
se www.nordnet.se.
3. Utbetalning
Utbetalning kan tidigast påbörjas från 55 års ålder. Utbetalning kan senast
påbörjas från 99 års ålder. Kortaste utbetalningstiden är fem år. Om utbetalning
sker från den månad försäkringstagaren fyller 62 år kan utbetalningstiden vara tre
år förutsatt att den upphör vid 65 års ålder. Utbetalning kan som längst pågå till
105 års ålder. Du kan ändra utbetalningstiden innan utbetalningarna har påbörjats.
Livslängdsantaganden påverkar inte utbetalningarnas storlek.
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Nordnet Privatpension är en traditionell försäkring (depåförsäkring). I samband
med utbetalning omvandlas försäkringen automatiskt till en fondförsäkring. Du kan
dock välja att behålla försäkringen som traditionell försäkring (depåförsäkring).
Utbetalningarnas storlek bestäms av försäkringsvärdet. Försäkringarna saknar
garanterat försäkringsvärde.
Om du valt att behålla försäkringen som en traditionell försäkring
(depåförsäkring) utbetalas under de första fem åren ett fast belopp beräknat
i relation till försäkringens värde vid det första utbetalningstillfället. När detta
utbetalningsbelopp är fastställt är det garanterat under de första fem åren.
Nordnet Pension bestämmer hur detta belopp ska fastställas i relation till
försäkringens värde. För närvarande uppgår detta fasta belopp till tre procent av
försäkringens värde vid det första utbetalningstillfället.
För fondförsäkring utbetalas ett belopp som baserar sig på försäkringens
aktuella värde vid varje utbetalningstillfälle delat med antalet kvarvarande
utbetalningstillfällen. Belopp som utbetalas kan således förändras under
hela utbetalningstiden. Pensionens värde både för traditionell-(depå-) och
fondförsäkring bestäms således av försäkringsvärdet, och är helt beroende av de
placeringar försäkringstagaren eller annan placeringsberättigad vidtar.
Försäkringsbolaget påtar sig inget ansvar för värdeförändringen av kapitalet
i försäkringen, utan du står själv risken för att värdet av placeringar i
försäkringsdepån kan öka såväl som minska.
4. Avgifter
Försäkringsavtalet kan belastas med avgifter för driftskostnader, riskkostnader
samt skatt (se vidare under ”Driftkostnader”, ”Riskkostnader” och ”Skatt” nedan).
Försäkringsbolaget hänvisar till vid var tid gällande prislista på
www.nordnet.se/prislista.
Vidare tillkommer courtage och fondförvaltarnas avgifter (se vidare under ”Övrigt”
nedan).
Driftkostnader
I Försäkringsbolagets avgifter för driftskostnader ingår Försäkringsbolagets
fasta och rörliga avgifter för försäkringsavtalet och för förvaltning av
försäkringsdepån. För försäkringsbolagets driftkostnader tar Försäkringsbolaget ut
försäkringsavgifter. Försäkringsavgifterna kan bland annat användas för att täcka
Försäkringsbolagets administrativa kostnader och Försäkringsbolagets kostnader
för ersättning till förmedlare för försäkring som tecknats och/eller rådges via
förmedlare. De senare avgifterna kan skilja sig åt mellan olika försäkringar och
försäkringstagare, eftersom Försäkringsbolagets kostnader för ersättning till olika
försäkringsförmedlare kan variera. Detaljer kring de olika försäkringsavgifter som
tas ut från tid till annan finns i vid var tid gällande prislista på www.nordnet.se/
prislista.
Riskkostnader
Försäkringsbolaget kan komma att ta ut avgifter för riskkostnader för att täcka
Försäkringsbolagets kostnader för eventuella riskförsäkringsmoment som ingår i
eller kan väljas till försäkringsprodukten. Försäkringsbolaget tar för närvarande inte
ut några avgifter för täckande av riskkostnader för Nordnet Privatpension.
Skatt
Nordnet Pension tar i januari varje år ut en avgift ur försäkringen som ska täcka
avkastningsskatten. Skatten beräknas årligen på försäkringsdepåns värde per den
1 januari. Du som försäkringstagare ansvarar för att likvida medel finns tillgängliga
på försäkringsdepån minst tio bankdagar före den sista bankdagen i januari. Vid
återköp av privatpension återbetalas inte debiterad skatt. Avkastningsskattens
storlek motsvarar 15% av föregående års genomsnittliga statslåneränta. För
de fall där den genomsnittliga statslåneräntan understiger 0,50%, beräknas
avkastningsskatten istället med 15% på ett golv om 0,50%.
Avkastningsskatten för år 2022 är 0,075%.
Övrigt
Courtage
I samband med handel med finansiella instrument i försäkringen tillkommer
courtage. Se aktuell prislista på www.nordnet.se/prislista.
Fondförvaltarnas avgifter
Fondförvaltarnas avgifter tas ut av respektive fondbolag och inkluderas
i kurssättningen, se www.nordnet.se. Se nedan för uppgift om lägsta,
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Tabell över fondutbud:
Typ av fonder		
Totalt antal fonder
Andel externa
Andel Nordnet fonder
Indexfonder
Aktivt förvaltade fonder
Andel blandfonder
Andel aktiefonder
Andel räntefonder
Antal hedgefonder

Utbetalning sker månadsvis i efterskott. Du kan inte förlänga utbetalningstiden
under de fem första åren då utbetalning sker. För fullständig information om
utbetalning hänvisas till vid var tid gällande försäkringsvillkor, se www.nordnet.se.
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högsta och genomsnittlig årlig avgift. Den årliga avgiften för en fond är ett
kostnadsmått för driften av fonden och är standardiserad inom EU för att förenkla
kostnadsjämförelse mellan fondavgifter. Årlig avgift inkluderar kostnader för
marknadsföring och distribution av fonden och beräknas löpande på 12 månader
och uttrycks i procent av fondförmögenheten. Årlig avgift gäller för föregående års
kostnader om inget annat anges. Årlig avgift inkluderar inte transaktionskostnader
och resultatbaserad avgift för fonden. Nedan följer uppgift om lägsta, högsta och
genomsnittlig årlig avgift för Nordnets fondutbud.

6. Villkor för flytt av sparande och återköp

Lägsta årlig avgift 		
Högsta årlig avgift		
Genomsnittlig årlig avgift

Flytt av försäkringsavtalet kan endast avse samtliga tillgångar i försäkringen.
Flytt av försäkring från Nordnet Pension innebär därför att samtliga tillgångar på
försäkringsdepån avyttras. Försäkringens värde efter avdrag för upplupna avgifter
överförs därefter till nytt försäkringsavtal hos vald försäkringsgivare och Nordnet
Pension avslutar försäkringen.

0%
3,61%
1,42%

Avgifterna kan under avtalstiden ensidigt ändras av Försäkringsbolaget om
Försäkringsbolaget av ekonomiska eller marknadsmässiga skäl finner detta
nödvändigt. För ytterligare information om avgifter hänvisas till de Allmänna
försäkringsvillkoren.
Skatteregler för försäkringstagaren
Premien (insättning) till Privatpensionen är från och med 2016 inte längre
avdragsgill i deklarationen. Utfallande belopp till försäkringstagaren är dock
inkomstskattepliktigt.
Den som i nuvarande anställning helt saknar pensionsrätt (till exempel ITP eller
SAF-LO) kan dock få göra avdrag med 35 procent av anställningsinkomsten. Det
totala avdraget får inte vara högre än 10 prisbasbelopp.
Näringsidkare som har inkomst av aktiv näringsverksamhet får göra avdrag
för pensionspremie i näringsverksamheten med 35 procent av inkomsten av
näringsverksamheten. Avdraget får dock inte vara högre än 10 prisbasbelopp.
Årets eller föregående års inkomst får användas som underlag.
För mer information om avdragsreglerna enligt ovan, se www.skatteverket.se.
Utfallande belopp är inkomstskattepliktiga. Byten av fonder eller andra finansiella
instrument i försäkringen utlöser inte någon kapitalvinstskatt. Nordnet Pension
är skattskyldigt för avkastningsskatt och tar i slutet på januari ut en avgift ur
försäkringen som ska täcka avkastningsskatten. För det fall utdelning sker på
utländska aktier dras en avgift för utländsk kupongskatt.
Typexempel
En försäkring tecknas med en engångspremie om 100.000 kronor. Nedan anges
det första årets totala avgifter i kronor.
Avgifter:
Premieavgift:		
Kapitalavgift:		
Fast avgift:			
Avkastningsskatten för 2022 är:

Flytt
Du har rätt att flytta pensionsförsäkringen med eller utan återbetalningsskydd
till annat försäkringsbolag under förutsättning att mer än ett år förflutit sedan
försäkringsavtalet tecknades samt att flytten är förenlig med reglerna i 58 kap.
inkomstskattelagen. För pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd kan Nordnet
Pension kräva hälsoprövning vid flytt till annat försäkringsbolag.

Återköp
Du får endast begära återköp av försäkringen i de fall som anges i 58 kap. 18 §
inkomstskattelagen. Medger Nordnet Pension återköp ska försäkringstagaren
avyttra samtliga finansiella instrument i försäkringsdepån. Därefter utbetalar
Nordnet Pension försäkringens värde med avdrag för upplupna avgifter varpå
försäkringen avslutas. En återköpsavgift kan komma att tas ut vid återköp av
försäkringen.
7. Flytt av sparande till försäkringsföretaget
Inga avgifter tas ut vid flytt till Nordnet Pension.
8. Hur kan jag klaga?
Om du är missnöjd med produkten är det viktigt att du kontaktar Nordnet Pension
och framför dina synpunkter. Klagomål och ersättningsanspråk (reklamation)
kan framföras till Nordnet Pensions klagomålsansvarige på postadress Nordnet
Pension, Klagomålsansvarig, Box 30068, 104 25 Stockholm alternativt via epost
på info@nordnet.se. Nordnet Pensions målsättning är att lämna besked inom 14
dagar. Fullständig information om klagomålshantering finns på www.nordnet.se.
9. Övrig information
Syftet med faktabladet är att ge övergripande information om Nordnet
Privatpension och underlätta jämförelser. Faktabladet innehåller inte
den fullständiga förköpsinformationen. Se vidare på www.nordnet.se för
förköpsinformation, fullständiga villkor, prislista m.m. Du kan få ytterligare
information från Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm.
Nordnet Pension står under tillsyn av Finansinspektionen. Konsumentverket
övervakar efterlevnaden av marknadsföringslagen (2008:46).

0 – 3.000kr
0 – 2.500kr
0 – 4.800kr
75kr

För handel med värdepapper i försäkringen tillkommer t.ex. fondernas egna
avgifter, samt kostnad för courtage och förvaltning. Årlig avgift för de fonder som
Nordnet tillhandahåller uppgår till mellan 0 – 3,61%. Angående begreppet årlig
avgift, se vidare ovan. Utförlig information om samtliga nämnda avgifter återfinns
på www.nordnet.se.
5. Försäkringsskydd
I Nordnet Privatpension ingår återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet innebär
att det vid var tid gällande försäkringsvärdet utbetalas till insatt förmånstagare vid
den försäkrades dödsfall.
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Förmånstagare kan endast tillhöra den begränsade förmånstagarkrets som
är tillåten enligt inkomstskattelagen; make/maka/sambo/registrerad partner,
barn, styvbarn och fosterbarn eller tidigare make/maka/sambo/registrerad
partner och dennes barn. Finns inga förmånstagare enligt den begränsade
förmånstagarkretsen tillfaller försäkringen försäkringsbolaget och därmed
sker ingen utbetalning. Försäkringstagaren har rätt att välja bort eller att lägga
till återbetalningsskyddet genom att skriftligen anmäla detta till Nordnet
Pension. Hälsoprövning kan krävas om försäkringstagaren vill lägga till
återbetalningsskyddet i vissa fall, se fullständiga villkor på www.nordnet.se.

