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Prislistan publicerad 2021-03-08 
Avgifter på PP Pensions ITP1 och ITPK traditionell- och fondförvaltning 
  

ITP1 
 Fast avgift (per år) Kapitalavgift (per år) Premieavgift 
Traditionell förvaltning 0 kr 0,25 % 0 % 
Fondförvaltning 0 kr 0,25 % 0 % 

PP Pension tar en administrationsavgift som är 0,8 % av premien. 
 

ITPK  
 Fast avgift (per år) Kapitalavgift (per år) Premieavgift 
Traditionell förvaltning 0 kr 0 % 0 % 
Fondförvaltning 0 kr 0 % 0 % 

Collectum tar en administrationsavgift som är 1 % av premien. 
 

Fondförvaltningsavgift 
För de fonder som ingår i en försäkring med fondförvaltning tar fondförvaltaren ut en förvaltningsavgift 
innan fondkursen fastställs. Förvaltningsavgiften för PP Pensions fondutbud varierar mellan 0,09 
procent och 1,50 procent och redovisas för respektive fond på PP Pensions hemsida. För fonden PP 
Pensions Aktieallokeringsfond som valts till en ITP1 försäkring är fondförvaltningsavgiften 0,45 %. Har 
denna fond valts i en ITPK är fondförvaltningsavgiften den avgiften som redovisas för fonden på PP 
Pensions hemsida vilket är något högre än om man har fonden i en ITP1 försäkring.  
 

Kapitalförvaltningskostnad 
Detta är en kostnad som PP Pension har för förvaltningen av kapitalet i traditionell förvaltning. 
Kostnaden tar vi inte ut som en särskild avgift utan den påverkar vilken återbäringsränta som allokeras 
till försäkringarna. Denna kostnad varierar från år till år beroende på PP Pensions verkliga kostnader. 
För år 2020 var denna kostnad 0,09 %.  
 

Avgift vid flytt av försäkringskapital 
Vid flytt av försäkringskapital från PP Pension är avgiften 500 kr.  
 

Ändring av avgifter och kostnader 
PP Pension har rätt att ändra sina avgifter och beräkningsantaganden. För mer information kring detta 
hänvisar vi till respektive försäkringsvillkor. 
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