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Vad gäller vid fondbyte? 
Här har vi sammanställt frågor och svar för vad som gäller vid fondbyte. 
 
Att byta fonder  
Byta fonder gör du på internetkontoret eller via denna blankett. För att nästa vardags kurs ska vara 
möjlig så behöver du göra ditt fondbyte senast klockan 20.00 vardagen innan. Ett fondbyte tar olika 
tid att genomföra beroende på vilken marknad dina fonder är placerade.  
 
Hur lång tid tar ett fondbyte? 
Detta styrs av den fond som har den längsta handelsrymden/handelscykel. Med det menas att då 
ett fondbyte görs från en fond utan förskjuten handel till en fond med förskjuten handel så är det 
reglerna för fonden med förskjuten handel som styr hur lång tid fondbytet tar.  
 
Om ett fondbyte görs då en fond är stängd, vad händer? 
Bytet utförs först då fonden återigen är öppen för handel. Avser bytet flera fonder i din försäkring så 
gäller reglerna för den fond som har längst handelsrymd/period och bytet sker så snart den öppnats 
eller fått sin fondkurs.  
 
Stänger även fondhandeln om en marknad stänger? 
Reglerna för fondens innehåll och hur placeringarna är fördelade styr detta. Består exempelvis 
innehållet i en fond av en stor andel värdepapper och på en marknad där börsen är stängd, så 
kommer sannolikt även handeln i fonden att stänga. 
       Det innebär att fonder som placeras på olika marknader, till exempel en globalfond, har större 
potential för fortsatt handel än en fond som placerats på en specifik marknad, till exempel en enskild 
tillväxtmarknad. 
 
Kan min utbetalning påverkas av ett fondbyte? 
Ja. Därför är vår rekommendation att du är uppmärksam på att utbetalningen kan påverkas.   
 
Vad händer om en fond är stängd då min utbetalning ska ske? 
Är fonden stängd då PP Pension ska sälja av andelar för utbetalning av din försäkring blir den 
försenad. Så snart fonden åter öppnas och handel återupptas kommer utbetalning att ske.   
 
Vad händer med min försäkringsinbetalning då en fond är stängd? 
Din inbetalning placeras när den stängda fonden åter är öppen för handel. 
 
Önskar du mer information? 
Kontakta oss om du önskar mer information på telefon 020-29 90 50 eller via e-post 
kundcenter@pppension.se 
 
 


