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VFF Pension
Ömsesidig försäkringsförening – Allt överskott till de försäkrade!
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Våra produkter
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• Volvo Företagspension
– En extra lokalt avtalad tjänstepension för anställda
– Startade år 2000

• PLUSpension
– Pensionsförsäkring för anställda
– Startade år 1988 och stängdes för premieinbetalning 2019

• Avtalspension SAF-LO
– Tjänstepension för privatanställda arbetare
– Startade år 1999 och stängdes för premieinbetalning 2009

• Alternativ ITP/T10
– Tjänstepension för tjänstemän med en lön över 10 inkomstbasbelopp
– Startade år 2002 och stängdes för premieinbetalning 2011



Traditionell förvaltning - målportfölj

En sparform med garanterad ränta och möjlighet till återbäring.

Målet för kapitalförvaltningen är att tillgångarnas värde alltid skall täcka pensionsåtagandet på 
lång och kort sikt, samt att kunna erbjuda en konkurrenskraftig återbäring över tid. 

• 53 % räntebärande
• 25 % globala aktier
• 10 % svenska aktier 
• 12 % alternativa investeringar

Återbäring PLUSpension, SAFLO och T10, 5 % från 1 oktober.
– PLUSpension: Genomsnittlig ränta per år ca 8,9 % senaste 5 åren
– SAFLO och T10: Genomsnittlig ränta per år ca 5,6 % senaste 5 åren

Återbäring Volvo Företagspension 3 % från 1 oktober.
– Genomsnittlig ränta per år ca 5,2 % senaste 5 åren

• VFF Pension – Ömsesidig försäkringsförening – Allt överskott till de försäkrade!
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Pensionssystemet i korthet
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Privat sparande

Volvo Företagspension – extra tjänstepension för anställda på Volvo

Tjänstepension enligt avtal – ITP1, ITP2 eller avtalspension SAFLO

Allmän pension – www.pensionsmyndigheten.se
Inkomstpension

Premiepension
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Försäkring enligt avtal - Tjänstemän

• Tjänstepensionsavtal
– ITP2 (Född 1978 eller tidigare)
– ITP1 (Född 1979 eller senare) 
– www.collectum.se och www.alecta.se

– Volvo Företagspension (lokalt avtalad)

– www.vffpension.se
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Försäkring enligt avtal – arbetare SAFLO

• Tjänstepensionsavtal
– Avtalspension SAF-LO – www.fora.se

– Volvo Företagspension (lokalt avtalad)
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Volvo Företagspension

• Volvo Företagspension startade år 2000 med första inbetalningen år 2001

• Extra tjänstepension för medarbetare inom AB Volvokoncernen och Volvo Cars 
samt vissa bolag som tidigare ingått i någon av koncernerna eller är närstående 
bolag

• Volvo Företagspension startar automatiskt när första premieinbetalningen görs

• Volvo Företagspension startar alltid med återbetalningsskydd

• Förmånstagare är i första hand maka/sambo och i andra hand barn till lika delar. 
Ordning och fördelning går att ändra.

• Återbetalningsskydd går att välja bort och lägga till innan utbetalning startat
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Volvo Företagspension
• Ordinarie premie betalas in av arbetsgivaren årsvis eller i vissa fall månadsvis. Läs 

mer om vad som gäller på https://www.vffpension.se/foretagspension/kvalificering/

• Möjliga övriga premieinbetalningar beroende på arbetsgivare:

– Tidbanksväxling

– Bonusväxling

– Tjänsteårspremie

• Samma premie oavsett ålder och lön

• Presenteras som förmån i portalen My Benefits, Your Benefits och Our Benefits

• Går att logga in med BankID via www.vffpension.se och se sina försäkringar
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Tidbank till Volvo Företagspension

Tidbanksväxling – Om din arbetsgivare erbjuder detta!

• Din arbetsgivare erbjuder dig att omvandla dina tidbankstimmar till  

pensionssparande i din Volvo Företagspension. Du registrerar det direkt i din 

tidrapportering. 

• Förutom att du får en högre pension lägger företaget även till ca 5,7 % extra på din 

avsättning vilket ökar din framtida pension ytterligare.

• Fördelaktigare jämfört med överföring till ordinarie tjänstepension då det inte är 

någon avgift för hanteringen! 
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Att tänka på inför löneväxling av tidbank

• Arbetsgivarens avdragsrätt innebär en begränsning som kan medföra att du inte 
kan växla lön till försäkring. 

• En löneväxling kan medföra en lägre ersättningsnivå enligt 
socialförsäkringssystemet, dvs lägre pension och sjukersättning. Detta gäller dig 
som har en årslön som understiger 8,07 inkomstbasbelopp (Ibb). År 2020, är 
8,07 Ibb 539 076 kr i årslön.

• Omfattas du av den premiebestämda pensionsplanen ITP1 eller av Avtalspension-
SAFLO, kommer din tjänstepensionspremie att påverkas negativt av en löneväxling. 
Du bör överväga att inte löneväxla eftersom premien till din tjänstepension, baserar 
sig på kontant utbetald bruttolön som sänks om du växlar.

• Omfattas man av ITP2, så behöver inte tjänstepensionen påverkas av växlingen. 
Arbetsgivaren bestämmer om premie till tjänstepension skall baseras på lön innan  
eller efter växling. Sjukpensionen kan påverkas då denna baserar sig på lön efter 
växling. 

• Arbetsgivaren tar inget ekonomiskt ansvar för de individuella val den anställde gör.
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PLUSpension

• Pensionsförsäkring för anställda i Sverige
– Var möjligt att spara vinstandelar och göra egna insättningar
– Valbart efterlevandeskydd som går att välja bort innan utbetalningsstart
– Ingen avdragsrätt sedan 2016
– Endast förvaltning av befintligt kapital
– Stängd för insättning och nyteckning från 2019
– Går att återköpa om försäkringsvärde understiger 1 PBB (47 300 kr år 2020)
– Går att flytta till annan försäkringsgivare

• Andra alternativ till sparande
- ISK – Investeringssparkonto
- Kapitalförsäkring
- Boende…
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När du blir pensionär

• Du blir kontaktad ca 4 månader före 65 årsdagen angående din 

pensionsutbetalning från VFF Pension

• Vill du börja ditt uttag före 65 år så behöver du kontakta oss

• Tidigast uttagsstart 55 år och en månad, senast månaden du fyller 70 år  

• Möjlighet att välja uttagstid mellan 5 år till livsvarigt

• När pensionsutbetalning startat går det inte att ändra utbetalningslängden 

och inte heller att lägga till/ta bort efterlevandeskydd/återbetalningsskydd
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Hemsida – vffpension.seLogga in med 
BankID för att se 
dina försäkringar, 
årsbesked mm!



Logga in med BankID





Vill du prata pension?

Har du frågor som gäller pension så får du gärna kontakta oss!

Telefon: 031-66 12 10
Telefontider: mån-tors 9-11 samt 13-16, fre 9-11 samt 13-15
E-post: vff@volvo.com

Postadress:
VFF Pension, M2.7
405 08 Göteborg

Besöksadress: Götaverksgatan 2
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