ANVÄNDARAVTAL

ANVÄNDARAVTAL
Detta avtal för tillgång till Tjänsten Pensionera.se (“Huvudavtalet”) har ingåtts mellan
Pensionera Förmedling i Sverige AB, organisationsnummer 556976-8269, Vasagatan 16,
111 20 Stockholm (”Förmedlaren”), och Användaren.
Förmedlarens vid var tid gällande ”Allmänna villkor” utgör en del av Huvudavtalet.
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Användaravtal
§1 - ALLMÄNT
De ord och begrepp som definieras i Huvudavtalet skall äga motsvarande tillämplighet i Allmänna villkor.
Om det i Huvudavtalet och dessa Allmänna villkor förekommer motstridiga bestämmelser har
Huvudavtalet företräde framför dessa Allmänna villkor.
Tjänsten Pensionera.se ger individuell placeringsrådgivning för pensionssparande och ger underlag för
Användarens val av fonder och fördelning av kapital inom valda pensionsförsäkringar (”Tjänsten
Pensionera.se”).
Tjänsten Pensionera.se ger en personlig pensionsprognos och förslag på hur Användaren kan anpassa
sitt pensionssparande i syfte att uppnå maximal förväntad avkastning med rekommenderad eller önskad
riskprofil.
Tjänsten Pensionera.ses funktion bygger på flertalet faktorer exempelvis att:


Löneprofil och förväntad löneutveckling skiljer sig avsevärt åt mellan olika personer.



Värdet av en traditionell livförsäkring skiljer sig åt med avseende på försäkringsgivare samt vilken
andel av försäkringskapitalet som är garanterat.



Olika försäkringsgivare har olika utbud av fonder och olika förvaltningskostnader. Personer med i
övrigt lika förutsättningar bör därför välja fonder med hänsyn tagen till respektive försäkringsgivares
utbud och kostnader.



Riskpreferenser skiljer sig väsentligt åt mellan olika personer.

Baserat på uppgifter om bland annat ovanstående faktorer samt på personligt lämnade uppgifter
analyserar Tjänsten Pensionera.se först försäkringstagarens totala försäkringssparande och sammanställer därefter en individuell prognos för försäkringstagarens framtida pension samt placeringsförslag
för försäkringstagarens fondförsäkringar där förändringar är möjliga. Tjänsten Pensionera.se syftar till att
ge ett optimerat placeringsförslag med avseende på bland annat risknivå, riskspridning och fondval för
att ge försäkringstagaren en högre avkastning och ett tryggare pensionssparande.

§2 - AVGIFT OCH AVTALSPERIOD
§2.1. Detta avtal gäller under en första period om tolv månader från det att Användaren registrerats som
Användare av Tjänsten Pensionera.se och därefter tills vidare utan uppsägningstid.
§2.2. Bastjänsten för Pensionera.se är kostnadsfri.
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För kunder som väljer att köpa en betaltjänst är avgiften för Tjänsten ”Rekommendationer” för
närvarande 66 kronor per månad och Användare.
För Tjänsten ”Komplett” är Avgiften 91 kronor per månad och Användare. Denna tjänst inkluderar
livsförsäkring.
Avgiften för Tjänsten ”Premium” är för närvarande 350 kronor per månad och Användare.
§2.3. För den kostnadsfria bastjänsten Pensionera.se finns ingen bindningstid. Uppsägning sker
skriftligen till Förmedlaren som avslutar Användarens tjänster och avregistrerar Användaren från
Pensionera.se.
Ifall ytterligare tjänster har införskaffats av Användaren kan dessa falla under andra bindningstider som
framgår vid köp och kan ses under sidan ”Mina abonnemang” på Pensionera.ses webbplats.
Genom webbplatsen kan alla abonnemang avslutas när som helst. Ifall en bindningstid är aktiv på
abonnemanget schemaläggs det för automatisk uppsägning så snart bindningstiden löper ut, utan krav
på ytterligare åtgärd från Användaren.

OM DETTA AVTAL
Genom att klicka ”Gå vidare” godkänner beställaren Pensioneras avtal (”Huvudavtalet”) samt Allmänna
villkor. Om Användaren avstår från detta innebär det att denne tyvärr ej kan beställa tjänsten.

KONTAKTUPPGIFTER
Pensionera Förmedling i Sverige AB
Vasagatan 16, 111 20 Stockholm
010-551 75 26
pensionera.se
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