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Placeringsobjekt 

 
Namn: Försäkringskonto  
 
Tillhandahållare: Nordea Livförsäkring Finland Ab (www.nordea.fi/livförsäkring) 
Kontakta Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18 om du vill veta mer. 
Nordea Livförsäkring Finland Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Detta dokument har uppdaterats 29.12.2017. 
 
  
 

Vad är det här placeringsobjektet? 

 

Typ 
 
Försäkringskontot är ett placeringsobjekt som tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab. Värdeutvecklingen av kontot är bunden till 
räntan på det checkkonto i euro som Nordea tillhandahåller. 
 

Mål 
 
Försäkringskontot lämpar sig som tillfälligt objekt då man letar efter ett nytt placeringsobjekt.  Enligt gällande skattelagstiftning är avkastning på 
försäkringsbesparingar som är bundna till försäkringskontot inte föremål för källskatt på ränteinkomster. 
 

Hur bestäms avkastningen på placeringsobjektet? 
 
I försäkringssystemet beräknas dagligen ett värde för försäkringskontot. Ändringen i värdet motsvaras av dagsräntan som betalas på kontot. 
Räntan på kontot är en veckas euriborränta med avdrag för en marginal som för tillfället är 0,4 %. 
 

För vem är detta placeringsobjekt avsett? 
 
Försäkringskontot lämpar sig för en sparare eller placerare som vill ha ett placeringsobjekt med låg risk för sina besparingar. Försäkringskontot 
lämpar sig som tillfälligt objekt då man letar efter ett nytt placeringsobjekt. 

  

 
 

 Särskilda uppgifter om placeringsobjektet 
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Vilka är riskerna och vad kan jag förväntas få tillbaka? 

 

Riskindikator 
 

 
 
 
Lägre risk Högre risk 

 
  

 

 Den allmänna riskindikatorn anger risknivån hos denna produkt 
i förhållande till andra produkter. Med hjälp av den anges hur 
sannolikt det är att man förlorar pengar på produkten på grund 
av händelserna på marknaden eller för att den som utvecklat 
produkten inte kan betala placeraren. På en skala från 1 till 7 är 
produktens riskklass 1, dvs. den lägsta riskklassen. Eventuella 
framtida förluster estimeras vara mycket små och det är 
mycket osannolikt att placeraren på grund av svaga 
marknadsförhållanden skulle förlora det placerade kapitalet i 
sin helhet. Placeringsobjektet omfattar dock inte skydd mot 
den framtida utvecklingen på marknaden, vilket innebär att 
placeraren kan förlora en del av sin placering eller hela 
placeringen. Även i en situation där försäkringsbolaget är 
insolvent kan placeraren förlora placeringen i sin helhet. 

Resultatscenarier 
 

 
Scenario  Efter 1 år 

Stress scenario  Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader  10 000 

Genomsnittlig avkastning per år  0,00 % 

Negativt scenario  Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader  10 000 

Genomsnittlig avkastning per år  
0,00 % 

Neutralt scenario  Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader  10 000 

Genomsnittlig avkastning per år 
0,00 % 

Positivt scenario  Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader  10 000 

Genomsnittlig avkastning per år  
0,00 % 

 
Tabellen visar ett penningbelopp som placeraren under första året kan få tillbaka utifrån olika avkastningsutsikter då placeringens storlek antas 
vara 10 000 euro. Scenarierna åskådliggör placeringens eventuella avkastning. De kan jämföras med utsikterna för andra produkter. Scenarierna 
är antaganden om framtida avkastning som grundar sig på data om hur värdet på denna placering har fluktuerat. De är inte exakta indikatorer. 
Avkastningen till placeraren bestäms utifrån marknadsutvecklingen och placeringstiden. Stresscenariot visar avkastningen till placeraren i ett 
extremt läge på marknaden och den beaktar inte situationer där utvecklaren inte själv kan betala till placerarna. 
 

Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid? 
 

 Rekommenderad spartid är 1 år 
 
Du kan återköpa sparkapitalet eller byta placeringsobjekt före förfallodagen om annat inte har avtalats i det avtal vars värdeutveckling har 
bundits till placeringsobjektet. 
 

Vilka är kostnaderna? 

 
Kostnad över tid 
 
Tabellen nedan visar de totala kostnaderna och deras inverkan på den årliga avkastningen. Vid beräkningen av kostnaderna har man använt en 
årlig förväntad avkastning på 1 % som motsvarar detta placeringsobjekts genomsnittliga avkastning på lång sikt enligt försäkringsbolagets 
marknadssyn.  

 
Scenarier - Om placeringen förfaller 
  

Efter 1 år 
  

Totala kostnader 
  

0,00   

Effekt på avkastning per år  0,00 %  
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Kostnadssammansättning 
 
Tabellen nedan visar hur placeringsobjektets olika kostnader påverkar den årliga avkastningen. Notera även de kostnader som tas ut separat för 
försäkringsprodukten. 
 

Effekt på avkastning per år  

Engångskostnader  Teckningskostnader  0,00%  Inga avgifter  

Inlösenkostander  0,00%   Inga avgifter   

Löpande kostnader  Portföljtransaktions-
kostnader  

0,00%  Inga avgifter  

Övriga löpande 
kostnader  

0%  Inga avgifter  

Bi-kostnader  Resultatbaserade 
avgifter  

0,00%  Inga avgifter  

Särskild vinstandel (sk 
carried interest)  

0,00%  Inga avgifter   

 
Placeringsobjektet är avgiftsfri. 
 


