
Du missar väl ingen 
viktig info om ditt 
sparande?

Från och med 2019 skickar vi 
ditt årsbesked digitalt. Då är 
det viktigt att vi kan meddela 
dig när ditt årsbesked finns  
tillgängligt.  

Logga in på movestic.se och 
lämna dina kontaktuppgifter. 

Under 2017 har det blivit allt tydligare att våra pensioner inte kommer att lösa sig på egen hand. 
Medias ihärdiga rapportering och den ökade tillgången till information har gjort oss medvetna om att 
det i allt större utsträckning är upp till oss själva att se till att vår pension blir tillräcklig. Det är också 
uppenbart att det finns anledning för oss som konsumenter att kritiskt granska våra pensionsbolag. 
Det är ett stort ansvar för dig som privatperson men jag är övertygad om att det - med rätt verktyg - 
också ger dig bättre möjligheter att styra din pension i den riktning du vill. 

Som kund hos Movestic vill vi ge dig de verktyg du behöver för att maximera dina möjligheter till ett 
gott liv som pensionär. Under 2018 lanserar vi därför en rad nya digitala lösningar som gör det enklare 
och smidigare för dig att pensionsspara. Du får bland annat tillgång till en ny robotrådgivningstjänst 
som utifrån dina individuella preferenser, risknivå och ålder ger dig råd för hur du ska placera ditt 
sparande – ett komplement till rådgivningen kring din totala ekonomi som du får hos din förmedlare. 
Med den här tjänsten får du en regelbunden temperaturmätare på ditt sparande och kan enkelt göra 
justeringar utifrån de behov och förutsättningar som gäller för dig här och nu. 

Parallellt med nya digitala tjänster fortsätter vi att fokusera på en annan viktig pusselbit för att lyckas 
med ditt pensionssparande – kvaliteten i vårt fondsortiment. Vårt fondutbud rankas högst hos 
Konsumenternas* sett till 2016 års avkastning och tillhör även toppskiktet baserat på avkastningen 
under de tre senaste åren. Under 2018 fortsätter vi att ta vara på vår förmåga att handplocka de fonder 
som vi anser är marknadens bästa och som därmed har förutsättningar att ge dig bästa möjliga pension. 

Vi ser fram emot ett nytt sparår med dig!

Linnéa Ecorcheville, vd

Det ska vara enkelt att pensionsspara

Följ oss i sociala medier

Movestic Livförsäkring AB
Org.nr: 516401-6718  
Styrelsens säte: Stockholm 

*Oberoende och kostnadsfri sajt som ger privatpersoner vägledning  inom bank-, finans- och försäkringsområdet.



 33,5 %
Avkastning 2017 (index 23,7%)2 

Följ ditt sparande 
på movestic.se

Hur ditt liv ser ut avgör vilket sparande och 
vilka försäkringar du behöver. Därför erbjuder 
vi våra produkter endast via licensierade 
försäkringsförmedlare, som kan ge dig råd 
utifrån din unika situation.

MOVESTIC GLOBALA TILLVÄXTMARKNADER

Under 2018 ger vi dig en ny 
digital rådgivningstjänst som hjälper 
dig med ditt sparande utifrån 
dina individuella preferenser, 
risknivå och ålder. Vi lanserar 
även en ny chattfunktion. Mer 
info kommer!

Vi handplockar bara de fonder vi verkligen 
tror på. Sen utvärderar vi dem om och om 
igen och agerar när det behövs genom att 
välja in, välja kvar eller välja bort.

Bäst snittavkastning 
2016 i Konsumenternas 
jämförelse1 över
individuella tjänste-
pensioner och bland de 
högst rankade under de 
tre senaste åren. 

Rådgivning utifrån dina behov

Årets högsta avkastning

Nytt 2018: Robotrådgivning & chatt

Handplockade fonder

Bästa fondutbud 2016

Vi är övertygade om att företag som 
arbetar långsiktigt med hållbarhet är mer 
framgångsrika över tid. Därför är hållbarhet 
en viktig del när vi väljer fonder. Vi försöker 
även påverka fonderna som redan finns i 
utbudet i en mer hållbar riktning.  Under 
2017 har vi till exempel fått flera fondbolag 
att sälja innehav i ohållbara verksamheter. 

Vi bidrar till mer hållbara fonder

Om Movestic Liv & Pension

130 000
KUNDER HAR VALT MOVESTIC

Stefan Klohammar, investeringsdirektör på 
Movestic

“Hållbara 
investeringar  
ger långsiktigt 
bra avkastning

Minst 75 %
AV VÅRT FONDUTBUD SKA 

VARA HÅLLBART

Movestic erbjuder ett heltäckande sortiment av pensionssparande och 
försäkringar. Vårt mål är att hjälpa dig att göra smarta val för ett aktivt liv.

Årets mest valda fond
Didner & Gerge Småbolag

Avkastning 2017: 9 % (index 7,6 %3)

30 miljarder
SEK I FÖRVALTAT KAPITAL

1 Konsumenternas jämförelse mellan 2014-2016   |   2Jämförelseindex för Movestic Globala Tillväxtmarknader: MSCI EM NR USD  |   3Jämförelseindex för Didner & Gerge Småbolag: MSCI Sweden Small Cap NR SEK   
|   Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Ett av Sveriges mest 
hållbara pensionsbolag
Enligt Söderberg & Partners rapport 
Hållbara fondförsäkringar, 4 jan 2018

 Översikt av ditt sparande 
 Jämför och välj fonder
 Nyheter om dina fonder

Logga enkelt in 
med Mobilt BankID. 

Följ oss i sociala medier
Movestic Livförsäkring AB
Org.nr: 516401-6718  
Styrelsens säte: Stockholm 


