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Nordea Future
Prislista för kapitaliseringsavtal
Gäller tills vidare från 25.11.2019

1. Belastningsavgift

För tillfället debiteras ingen belastningsavgift för premierna.

2. Förvaltningsprovisioner 

För sparkapital upp till 100 000 euro debiteras en årlig 
förvaltningsavgift på 0,50 %, och på den överstigande 
delen är den årliga förvaltningsavgiften 0,10 %.

Försäkringsbolaget har rätt att höja 
 förvaltningsprovisionen till högst 1 %. 

Kostnader för placeringskorgar
Vid värdeberäkningen av placeringskorgar beaktas 
 kostnaderna enligt deras gällande stadgar. 
Placeringskorgarnas förvaltningsprovisioner per år i 
dagsläget: 
• Avkastningsinriktad placeringskorg 1,3 % 
• Tryggande placeringskorg 0,5 %

Förvaltningsprovisionen för placeringskorgarna 
har dragits av från det dagliga värdet på korgarna. 
Försäkringsbolaget har rätt att höja placeringskorgarnas 
årliga förvaltningsprovision i enlighet med korgarnas 
stadgar. 

3. Åtgärdsavgifter

Pantsättningsbekräftelse 50 euro
Extra kontoutdrag 10 euro
Byte av ägare  100 euro

Ändring av uttagsplan
Ändring av uttagsplanen är avgiftsfri. 

4. Uttagsavgift 

Uttagsavgift debiteras för det uttagna beloppet när 
avtalet har gällt i 

Under 5 år   1 % 
Över 5 år   ingen uttagsavgift

5. Ändringar i debiteringar

Försäkringsbolaget har rätt att höja alla avgifter och 
premier som uppgetts i euro i proportion till förändringar i 
levnadskostnadsindex. 

6. Minsta belopp

Minsta belopp vid månadssparande är 30 euro/månad.

Det minsta tillåtna uttaget enligt uttagsplanen är 50 euro/
månad.

7. Bonus som hänför sig till avtalet

Försäkringsbolaget betalar en bonus om det inte görs 
några återköp ur avtalet under de 10 första åren räknat 
från startdatumet för sparandet. 

Bonusen är 0,2 procent av det årliga värdet på 
sparkapitalet, dock högst 4 000 euro. 

Bonusen betalas in på sparkapitalet före det första 
regelbundna uttaget enligt uttagsplanen varefter bonus 
inte längre inflyter.

Termer som används i prislistan

Förvaltningsprovision
Återkommande kostnad som under avtalstiden debiteras för 
förvaltning av sparkapitalet.

Uttagsavgift
Kostnad som debiteras för uttag som du gör under de fem första 
åren.

Åtgärdsavgift
Kostnad av engångsnatur som debiteras för de åtgärder som du 
begärt (t.ex. för byte av pantsättning).
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