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Nordea Capital
Gäller tills vidare från 1.9.2020

1. Förvaltningsprovisioner

3. Uttagsavgift

För fondanknutet sparkapital debiteras en årlig
förvaltningsprovision på 0,40 % upp till 100 000 euro. På
den del av det fondanknutna sparkapitalet som överstiger
100 000 euro är förvaltningsprovisionen 0,1 %.

Uttagsavgift debiteras för 1 % av det uttagna beloppet när
avtalet har gällt under tre år.

Försäkringsbolaget har rätt att höja
förvaltningsprovisionen till högst 1 %.
För fonder, placeringskorgar och andra placeringsobjekt
som ansluts till placeringsanknutna besparingar debiteras
förutom förvaltningsprovisionen avgifter enligt respektive
stadgar.

2. Åtgärdsavgifter

Ingen uttagsavgift debiteras för den del som överstiger
det kumulativa uttagsbeloppet på 100 000 euro.

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

5. Minsta belopp
Minsta investering är 50 euro.

Pantsättningsbekräftelse 50 euro
Extra kontoutdrag
10 euro
Byte av ägare		
100 euro
Ändring av placeringsplan
Ändring av placeringsplan avser ändring av kommande
premiers fördelning inom ramen för de tillgängliga
placeringsobjekten.
• avgiftsfri i nätbanken
• som uppdrag avgiftsfritt 6 gånger under ett kalenderår,
varefter en avgift på 10 euro per uppdrag
Överföring av sparkapital mellan placeringsobjekt
• avgiftsfri i nätbanken
• som uppdrag avgiftsfritt 6 gånger under ett kalenderår,
varefter en avgift på 50 euro per uppdrag
• för överföring från placeringsanknutet till garanterat
sparkapital debiteras en avgift på 3 % av det belopp som
överförs.
Åtgärder som avtalet inte omfattar och priset på dem kan
avtalas separat.
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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 tre första
åren.
Åtgärdsavgift
Kostnad av engångsnatur som debiteras för de åtgärder som du
begärt (t.ex. för byte av pantsättning).
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