
Vår digitala rådgivning är förmodligen  
den mest generösa och omtänksamma  

förmån ni kan ge era medarbetare.

BELÖNA ERA MEDARBETARE  
MED EN FÖRMÖGENHET NÄR  

DE GÅR I PENSION.



NÄR DU SOM arbetsgivare betalat premien 
för pensionsförmåner övergår ansvaret 
till medarbetaren. Individens ansvar 
sträcker sig dock längre och omfattar 
helheten, den totala pensionen.

Det finns idag inget sätt för medarbeta-
ren att ta det här ansvaret. De ”råd” som 
de får från olika aktörer är oftast ren  
försäljning av egna produkter. Allt detta  
resulterar bland annat i att medarbetaren 
ofta får en onödigt dyr lösning där avgif-
terna äter upp en stor del av pensionen. 
Men det finns en möjlighet för medarbe-
taren att  spara in en mindre förmögenhet 
längs vägen. Men utan insikterna från 
The Third Act är man sällan medveten om 
detta. Därför finns The Third Act.

Genom The Third Act kan du som arbets-
givare erbjuda medarbetare möjligheten 
att ta kontroll över sin totala pension 
genom insiktsfulla beslut.

The Third Act har under lång tid utvecklat 
algoritmer för att objektivt kunna granska 
och jämföra försäkringsvillkor, fonderbju-
danden, avgifter och hållbarhet som olika 
försäkringar har. Det har skett med hjälp 
av matematiker, försäkringssakkunniga, 
fondspecialister och annan expertis.

The Third Acts digitala rådgivning visar 
tydligt hur olika önskemål om livet efter 
arbetslivet kan tillfredsställas ekono-
miskt – på det mest förmånliga sättet för 
era medarbetare.

OBEROENDE RÅDGIVNING – 
INTE FÖRSÄLJNING

Enligt Finansinspektionens Konsument- 
skyddsrapport 2019 är nästan all råd-
givning baserad på provisioner, dvs den 
som ger dig råd får betalt av de försäk-
ringsbolag och de fonder som väljs ut. 

DETTA ÄR INTE RÅDGIVNING,  
DETTA ÄR FÖRSÄLJNING.

The Third Act har inga egna fonder och 
accepterar heller inga ersättningar från 
försäkrings- och fondbolag. De råd vi ger 
baseras enbart på den största nyttan för 
era medarbetare.

THE THIRD ACT ÄR ETT  
NYTT SÄTT ATT SE PÅ  
TJÄNSTEPENSION.

En person med en genomsnittlig 

inkomst och fondavgift kan spara 

ca 800 000 kr i onödiga avgifter och 

höja sin pension med ca 3 000 kr 

per månad.



SÅ HÄR GÅR DET TILL

Med en fullmakt signerad med BankID 
hämtar vi in information hos försäkrings-
bolagen om samtliga försäkringar för 
varje medarbetare hos er.

Dessutom inhämtar vi information om 
den allmänna pensionen från Pensions- 
myndigheten. Som ett första steg ana-
lyserar vi om det finns några onödiga 
avgifter och vad som ska göras för att 
minska dessa.

Medarbetaren kan sedan sätta upp en 
egen anpassad pensionsplan utifrån när 
han eller hon önskar gå i pension och 
vilken inkomst efter arbetslivet han eller 
hon vill ha.

PERSONLIG PENSIONSPLAN  
GER MEDARBETAREN 
KONTROLL

Syftet är att medarbetaren redan i dag 
själv ska kunna se och kontrollera sin 
framtida pension. Den jämförs med de 
egna önskemålen och därefter föreslår vi 
vad som behöver göras för att uppnå det 
önskade målet. Medarbetaren kan själv se 
vad som behöver göras för att komma dit.

Vi tar hänsyn till samtliga existerande 
försäkringar och allmän pension med 
aktuella villkor. De råd som ges baseras 
på försäkringsvillkor, fonderbjudande, 
avgifter och hållbarhet som olika försäk-
ringar har.

• Kontroll och anpassning av osäkerhet i framtida pension.

• Korrekt försäkringsskydd med hänsyn till familjesituation och se  

 hur det påverkar pension och efterlevandes skydd.

• Val av fonder och med hänsyn till dessa val av risk, avkastning,  

 avgifter och hållbarhet.

• Analys av avgifter och deras påverkan på pensionsinkomsten och  

 möjligheten att ta bort onödiga avgifter.

• Önskad pensionsålder och påverkan på pensionsinkomsten.

• Hur målpension kan uppnås. 

• Skapa en personlig plan för hur pensionen ska betalas ut.

OMRÅDEN SOM INGÅR I RÅDGIVNINGEN
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LÖPANDE UPPFÖLJNING 
OCH BEVAKNING

Vi kommer löpande bevaka medarbeta-
rens pensionsplan. Vid behov föreslår vi 
åtgärder som behöver göras för att bibe-
hålla pensionsplanen.

Alla medarbetare får även en årlig upp-
följning som förklarar hur det totala 
pensionskapitalet och pensionsplanen  
utvecklats.

OM THIRD ACT FINANCIAL 
SERVICES AB (THE THIRD ACT)

The Third Act lyder under Finansinspek-
tionens tillsyn och har tillstånd att bedriva 
försäkringsrådgivning.

The Third Act står även under tillsyn av 
Konsumentverket. Företaget är ansluten 
till branschorganisationerna Insuresec, 
SwedSec och är medlem i Svenska  
Försäkringsförmedlares Förening, SFM. 
Det är organisationer för företag som 
verkar inom försäkringsdistribution och 
värdepappersmarknaden.
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För närmare presentation av tjänsten kontakta 
oss via e-post så återkommer vi direkt. För era 
medarbetare kan det vara stor skillnad mellan 

redan i dag och kanske i morgon.

CONTACT@THETHIRDACT.IO

PENSIONEN NÄRMAR SIG VARJE DAG. 
TA KONTAKT MED OSS REDAN NU.


