
GarantiFörsäkring

Följ börsuppgångarna, 
undvik dalarna.

Vill du veta mer? 
Då är du välkommen att kontakta din försäkrings-
rådgivare på ett SEB-kontor nära dig/din för-
säkringsmäklare. Du kan även nå oss på telefon 
0771-11 18 00 eller via www.tryggliv.seb.se.



Med GarantiFörsäkringen får du det bästa av två sparformer. 

Kan det bli bättre?

Följ börsuppgångarna, undvik dalarna.
Nu erbjuder vi en ny typ av pensionssparande – en försäkring där det inte finns 
något ”tak” som begränsar tillväxten, men väl ett stadigt ”golv” som skyddar 
dig mot börsfall. 
 GarantiFörsäkringen riktar sig till dig som vill ha chans att få mer än en 
garanterad avkastning, utan att ta för stora risker. Den ger dig möjlighet att 
hänga med på börsuppgångar och ett skydd mot börsnedgångar – två 
sparformer i en. 

Maximal tillväxt i fokus
Det belopp du satsar i GarantiFörsäkringen placeras i en särskilt utvald fond, 
SEB Novå. Här förvaltas ditt pensionskapital av våra erfarna fondförvaltare. 
 När marknaden stiger är fonden mer aktielik och vid en fallande marknad 
mer obligationslik. Placeringarna görs både på den svenska och utländska 
marknaden.
 Målsättningen hos våra fondförvaltare är alltid att få dina pengar att växa 
maximalt.

Vi ger dig garantier
Vid din första inbetalning bestäms ett garantivärde på 90 % av inbetalda premier, 
minus avkastningsskatt. Efter fem år uppgraderas garantivärdet med eventuell 
avkastning som skapas i fonden SEB Novå. Därefter görs en avstämning av 
garantivärdet var sjätte månad . 
 Under tiden kan du luta dig tillbaka utan att behöva oroa dig över hur börsen 
utvecklas. Vid pensionsdags lovar vi dig det högsta av fondens värde eller det 
garanterade beloppet.
 Till och med efter det att du börjar ta ut din pension uppgraderar vi varje 
utbetalning utifrån det högsta gällande värdet. 
 Lite som att äta kakan och ändå ha den kvar.

Ekonomisk trygghet för dig – och din familj
Du som har familj har givetvis möjlighet att inkludera dessa i försäkringen genom 
vårt återbetalningsskydd. Då får dina efterlevande det högsta av fondens värde 
eller det garanterade beloppet.

Så här är GarantiFörsäkringen uppbyggd
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Garantivärde
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1. Redan från första inbetalningen är du garanterad 90 % av premierna.

2. Efter fem år uppgraderas garantibeloppet med eventuell avkastning som 
 skapas i fonden SEB Novå.

3. Avstämningar görs därefter var sjätte månad, vilket innebär att det 
 garanterade beloppet kan komma att överstiga inbetalda premier.

4. Vid pensionsdags får du det högsta av fondens värde eller det 
 garanterade beloppet. 

5. Även efter det att du börjar ta ut din pension uppgraderar vi varje 
 utbetalning utifrån det högsta gällande värdet.

Välkommen till en lugn och trygg resa mot pensioneringen.


