
MARIE KOMMENTERAR

Fortsatt höga återbäringsräntor
> VFF utvecklades positivt under 2016 och
totalavkastningen slutade på 6,2 %. Nyckeltalen ser
också fortsatt bra ut och ligger i paritet med förra
året med en solvensnivå på 127 % och en
konsolideringsnivå på 118 % vid utgången av året.

Vi ser dock att det kommer att bli en allt större
utmaning att skapa bra avkastning i den rådande
lågräntemiljön. För att skydda VFFs solvens och ge
förutsättningar för att generera en fortsatt bra
avkastning sänktes därför den garanterade räntan
till 0,7 % i oktober förra året. Denna förändring
påverkar inte återbäringsräntorna, som är den ränta
som tilldelas din försäkring. Det som styr
återbäringsräntorna är avkastning på förvaltat
kapital tillsammans med solvensnivå. Aktuella
återbäringsräntor ligger oförändrat på 4 % för Volvo
Företagspension och 9 % för PLUSpension. 

Under inledningen av 2017 har aktiemarknaden haft
en fortsatt positiv utveckling. Vi fortsätter vårt arbete
med att skapa en robust och väl diversifierad portfölj
som kan ge långsiktigt god avkastning. En åtgärd är
att vi under våren kommer att ta in infrastruktur som
nytt tillgångsslag i vår förvaltning.

Marie Hagstedt, vd

Värdebesked för 2016
Nu finns dina värdebesked tillgängliga på din
personliga sida. Du hittar dem under rubriken ”Mina
Dokument” och du loggar in med BankID eller med
lösenord. På din personliga sida kan du även se 

dina försäkringar, alla premieinbetalningar samt räkna
på din framtida pension. Har du frågor är du
välkommen att kontakta oss på tel 031-66 12 10 eller
e-post vff@volvo.com.

Ser mailet konstigt ut? Klicka här.
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Glömt ditt lösenord? Logga in med BankID
> Vi påminner om att du sedan en tid kan logga in på
din personliga sida med BankID. Enkelt och allt mer
populärt. Givetvis fungerar ditt tidigare lösenord precis
som vanligt. Om du inte har BankID och behöver ett
nytt lösenord är det bara att kontakta oss så hjälper vi
dig.

Premieinbetalning för medarbetare på AB Volvo
> Ordinarie inbetalning av premie för AB Volvo görs under mars månad och inbetalningen avser 2016. För att
se den inbetalda premien loggar du in på din personliga sida. 

CONNY TIPSAR

Nu kan medarbetare på Volvo Cars öka sitt 
pensionskapital med bonusväxling

> Nu har du möjlighet att växla kontant bonus till din Volvo Företagspension. Det
ger dig mer i pension och dessutom lägger företaget till ca 5,7 % extra på din
avsättning vilket ökar din pension ytterligare.

Bonusväxling kan göras mellan den 20 mars och 3 april 2017. Rent praktiskt så gör
du det via Your Benefits eller Your Benefits app. Premien betalas in till din befintliga
försäkring.

Om du väljer bonusväxling så görs insättningen av premien i mitten av maj 2017. För
att se när inbetalningen är gjord, behöver du logga in på din personliga sida med
BankID eller lösenord. Och har du frågor kring detta så kontaktar du oss på telefon
031-66 12 10 eller e-post vff@volvo.com.

Conny Granbom, chef försäkringsadministration

VFF Pension förvaltar Volvo Företagspension och PLUSpension med ett sammanlagt kapital på 
drygt 7 miljarder kronor. Totalt är vi ca 85 000 medlemmar. Tel: 031-66 12 10, mån-tors 9-11 samt 
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