MOVESTIC ENTRÉ ITP

Enkelt och smart med Movestics entrélösning
När du börjar tjänstepensionsspara i Movestic Avtalspension ITP placeras dina pengar
automatiskt i entrélösningen Movestic Entré ITP. Här får du möjlighet till hög avkastning
men slipper själv att vara aktiv i ditt sparande. Din risknivå bestäms utifrån din ålder och
i takt med att du blir äldre sänks placeringsrisken för att säkra upp ditt kapital inför och
under pensionen. Med Movestic Entré ITP får du en handplockad portfölj av fonder. Om
du hellre vill välja fonder själv kan du enkelt byta till andra fonder i utbudet.
BRA ATT VETA OM AVTALSPENSION ITP
ITP är tjänstepension för dig som jobbar som privatanställd
tjänsteman på företag som har kollektivavtal.
I ITP ingår ålderspension, sjukpension och efter
levandeskydd. Beroende på när du är född ser ITP-avtalet
lite olika ut.
På valcentralen Collectums hemsida väljer du hur tjänste
pensionen i din ITP ska förvaltas, vilket försäkringsbolag
du vill ha din ITP hos och eventuella tillägg som återbetal
ningsskydd och efterlevandeskydd. På collectum.se kan du
också jämföra de valbara bolagen.
Om entrélösningen
Om du inte gör ett aktivt val av fonder placeras din pension
i vår entrélösning Movestic Entré ITP.
Movestic Entré ITP är en förvaltningstjänst som tar hänsyn
till hur långt du har kvar till pensionen och under hur många
år din pension ska utbetalas.
Fram till fem år innan din pension börjar utbetalas placeras
hela ditt sparande inom Movestic Entré ITP i aktiefonder.
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Fem år innan den första utbetalningen startar en räntesäk
ring, som innebär att dina pensionspengar successivt förs
över till räntefonder. Räntesäkringen pågår även under
utbetalningstiden, vilket optimerar möjligheten till god
avkastning samtidigt som det minskar risken. Om du ändrar
utbetalningstiden eller pensionsåldern anpassas placering
arna till ditt nya val.
FAKTA OM MOVESTIC AVTALSPENSION ITP
Antal valbara fonder

11 st

Försäkringsavgifter

0 kr

Flyttavgift
Fondavgifter, lägst - högst
Entrélösning
Avgift i entrélösning, lägst - högst

0 kr
0,10 % - 0,75 %
Movestic Entré ITP
0,12 % - 0,20 %

Mer information
På movestic.se hittar du mer information om Movestic
Avtalspension ITP och fullständiga villkor.

HUR ENTRÈLÖSNINGEN FUNGERAR
FONDER SOM INGÅR I MOVESTIC ENTRÈ ITP

Entrélösningen utgörs av aktiefonderna Öhman Global
Hållbar och Didner & Gerge Aktiefond samt räntefonden
AMF Korträntefond. Om du väljer att gå i pension vid 65
års ålder, så ligger hela kapitalet placerat i aktiefonderna
fram till 60 års ålder, och börjar därifrån successivt flyttas
över till räntefonden. Om du väljer livsvarig utbetalnings
tid så kommer entrélösningen att bestå av 20 procent
aktiefonder och 80 procent räntefond när du fyller 80
år. För att ge möjlighet till långsiktig avkastning kommer
andelen aktiefonder alltid att vara minst 20 procent av
innehavet.

AMF Korträntefond
är en räntefond som har en genomsnittlig bindningstid på
upp till ett år. Fonden placerar i räntebärande värdepapper
och penningmarknadsinstrument som huvudsakligen är ut
givna av stat, bostadsinstitut och företag med hög kredit
värdighet. Tillgångarna är i svenska kronor. Målsättningen
med fonden är en stabil avkastning till låg risk.

Öhman Global Hållbar
är en aktiv aktiefond som placerar i globala aktier i en
koncentrerad portfölj. Fonden investerar i bolagsnote
rade aktier som har ett ledande hållbarhetsarbete och
vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala
hållbarhetsutmaningarna. Fondens målsättning är att över
träffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna.

Din individuellt anpassade risknivå säkerställs automatiskt
varje månad genom en rebalansering av aktiefonder och
räntefonder.
I tabellen nedan ser du hur fördelningen mellan aktier
och räntor ser ut, från det att det är mer än fem år kvar till
utbetalning till dess att 20 år av pensionsutbetalningar har
skett.

Didner & Gerge Aktiefond
är en aktivt förvaltad Sverigefond som investerar i stora
börsnoterade bolag i Sverige. Målsättningen för fonden är
att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av fondens
andelsvärde.

VIKTNING I ENTRÉLÖSNINGEN VID VARJE ÅR, FÖRE OCH EFTER PENSIONSÅLDER
År före/efter pension
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