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Faktablad
Syfte
Detta dokument innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att
hjälpa dig att förstå typ, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med
andra produkter.

Produkt

Kapitaliseringsavtal

Sb-Livförsäkring Ab, www.sbliv.fi

Du får tilläggsinformation genom att ringa till numret +358 (0) 10 572 1001. Reglerad av: Finansinspektionen. Utgivningsdatum: 2018-01-01

Du står i begrepp att köpa en produkt som är komplicerad och kan vara svår att förstå sig på.
Vad innebär produkten?
Typ: Försäkring paserade investering produkt.
Mål: Kapitaliseringsavtal är ett mångsidigt avtal avsett för långsiktigt placerande. Besparingen växer me d pr emier so m betalas
till avtalet och avkastningen som uppkommer som värdestegring per placeringsobjekt. Besparingen minskar med kostnader
som debiteras premierna och besparingen. Med Kapitaliseringsavtalet kan man placera i mångsidiga placeringsobjekt. I
utbudet finns placeringsfonder och placeringsportföljer som placerar i olika kapitalklasser. Placeringsobjekten väljs enligt
placerarens risktagningsförmåga. Placeringsobjektens faktablad och månadsrapporter finns till påseende på adressen
www.sbliv.fi.
Målgrupp: Kapitaliseringsavtalet passar alla i Finland registrerade, professionella och icke-professionella företag eller samfund,
som kan placera 10 000 € eller mera.
Försäkringsförmåner och försäkringskostnader: Produkten innehåller inte försäkringsskydd.
Produktens rekommenderade placerings id: Produktensplaceringstid är 5-20 år. Försäkringsbolaget har rätt att säga upp avtalet
att upphöra tre (3) månader efter uppsägningen.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om
risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den
visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde
på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte
kan betala dig.
I faktabladet med basfakta för investerare i de valda fonderna
kommer följande riskindikator att belysa en av de siffror som
anger fondens risknivå. De sammanfattande riskindikatorerna
för de tillgängliga underliggande investeringsalternativen går
från ”1 av 7” till ”6 av 7”.
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Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 4 år. Den
faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in
investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre
tillbaka.
Produktens riskklass varierar enligt placeringsobjektet mellan 1 7.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida
marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din
investering.
Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela
din investering.

Högre risk

Resultatscenarier

Avkastningen för denna placeringsprodukt är beroende av de placeringsobjekt du valt.

Vad händer om Sb-Livförsäkring Ab inte kan göra några utbetalningar?
Försäkringsfordringarna hör inte till depositionsskyddets krets. I en insolvenssituation kan försäkringstagaren förlora besparingen
helt eller delvis. I bolagets insolvenssituation har försäkringstagarna företrädesrätt i förhållande till övriga fordringsägare.
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Vilka är kostnaderna?
Denna tabell visar inverkan av de olika kostnadstyperna på investeringens avkastning som du kan få tillbaka efter den
rekommenderade innehavsperioden och vad de olika kostnadskategorierna betyder.
Kostnad över tid
Investering 10 000 euro
Totala kostnaden

Om du löser in efter ett år
€
%
2,55

255,33

Effect på avkastning (RIY) %

Om du löser in efter 2 år.
€
%
314,60

%
2,55

1,54

Om du löser in efter 4 år*
€
%
442,45

%
1,54

1,03
%
1,03

* rekommenderad innehavsperiod

Kostnadssammansättning
Engångskostnader
Teckningskostnader %

0,26

Inlösenkostnader %

0,25

Beloppet kan också vara mindre. Effekten av kostnaderna ingår
redan i priset. Detta är maximibeloppet som placeraren kan
komma att betala.
Effekten av kostnaderna för att lösa in inverteringen vid förfall.

Löpande kostnader
Portföljtransaktionskostnader %

0,00

Försäkringskostnader %

0,00

Övriga löpande kostnader %

0,51

Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande
investeringar för produkten.
Genomsnittliga kostnader som förorsakas av riskskydd som
eventuellt hänför sig till produkten. Kostnadernas belopp
påverkas av valt skyddsbelopp och riskfaktorer som beror på den
försäkrade. Fastställandet av kostnaderna har beskrivits i
försäkringsvillkoren..
Kostnadernas belopp som debiteras under året för förvaltning av
placeringarna.

Extrakostnader
Resultatbareserade avgifter

0,00

Särskild vinstandel (s.k. carried interest)

0,00

Effekten av resultatbasereda avgift. Till placeringen hänför sig
inte avkastningsbaserad provision.
Effekten av särskilda vinstandelen (s.k. carried interest). Till
placeringen hör inte vinstutdelningsandelar. .

Hur länge ska jag behålla innehavet och kan jag ta ut pengarna i förtid?
Du kan återköpa produkten när som helst: för återköp debiteras 1 % av beloppet som lyfts.

Hur kan jag klaga?
Ifall du är missnöjd med vårt beslut eller du har frågor om våra produkter, får du utförligare information från nedan stående
kontaktuppgifter. Noggrannare anvisningar om ändringsansökan hittar du på våra nätsidor.

Postadress:

Sb-Livförsäkring Ab
PB 126
00510 Helsingfors
Finland

E-post:

vakuutussaastaminen@saastopankki.fi

Därefter kommer vi att behandla din begäran och ge dig feedback så snart som möjligt.

Andra väsentliga uppgifter:
Försäkringsvillkor, produktfakta och prislista redogörs för produktens utförligare individualiserande uppgifter. I placeringsobjektens
faktablad och månadsrapporter redogörs för placeringsobjektens noggrannare innehåll. Dessa dokument genomgås och ges skriftliga
åt placeraren vid uppgörande av avtalet. Dessa dokument finns också på adressen:
www.sbliv.fi
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