Behöver du hjälp med
din pension?
Vi vet att det är lätt att skjuta undan alla tankar på
pensionen. Men att engagera sig i sin tjänstepension
tidigt kan göra stor skillnad senare i livet. För att
det ska bli enklare för dig att fatta beslut finns
Rådgivningstjänst.se. Gratis, individuell och
oberoende pensionsrådgivning på mindre än
en timme.
Du kan påverka din tjänstepension på två sätt:
• Se till att du har låga avgifter i dina placeringar
och en risknivå som du är bekväm med.
• Anpassa de valbara försäkringar som ingår
i tjänstepensionen.
I rådgivningstjänsten hjälper vi dig med
båda delarna.

Små barn och bostadslån?

Inga dolda avgifter eller avsikter

Du som har familj kan komplettera din
tjänstepension med försäkringar som tryggar ekonomin om det värsta skulle hända
dig. Försäkringarna är prisvärda och enkla
att teckna.

Rådgivningstjänsten funkar lite som ett
möte med en personlig bankman eller
försäkringsrådgivare – med skillnaden att
vi inte säljer något och inte får några
provisioner på dina val.

Kan du satsa på dig själv?
Är du singel eller har du äldre barn som
står på egna ben? Då ska du satsa på att få
så hög pension som möjligt i stället för att
betala försäkringar du inte behöver. När livet
förändras ska även försäkringarna göra det.

BAKOM RÅDGIVNINGSTJÄNST.SE STÅR PTK
27 FACKFÖRBUND SOM TILLSAMMANS HAR FÖRHANDLAT OM VILLKOREN I DIN TJÄNSTEPENSION.
VI ÄR ENSAMMA OM ATT ERBJUDA HELT OBEROENDE GRATIS RÅDGIVNING OM ITP, UTAN PROVISION ELLER DOLDA AVGIFTER.

Så här går det till:
1

Gå in på rådgivningstjänst.se.

2

Logga in med din e-legitimation.

3

Låt tjänsten hämta uppgifter om dig.*

4

 vara på frågor om din livssituation
S
och ekonomi.

5

Få individuell rådgivning om hur du
kan förbättra din pension och en
checklista som gör det lätt för dig
att följa råden.

* Rådgivningstjänsten samlar in uppgifter om försäkringar som du har tecknat
hos de vanligaste bankerna och försäkringsbolagen. Det gör att vi kan skapa
en överblick av ditt totala skydd. Du behöver alltså inte ha stenkoll själv.

Med ditt bästa för ögonen
Bakom Rådgivningstjänst.se står PTK – 27 fackförbund som tillsammans har
förhandlat om villkoren i din tjänstepension. Att ge individuella pensionsråd
utan eget vinstintresse ingår i vårt uppdrag. Rådgivningstjänsten står under
Finansinspektionens tillsyn och våra rådgivare är certifierade.
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