
Försäkringskonto
Stadgar

• Placeringskorgens namn: 
Försäkringskonto

• Placeringskorgens förvaltare:  
Nordea Livförsäkring Finland Ab

• Startdag: 1.2.2023
• Värdeberäkning: Bankdagar
• Värdet publiceras på nordea.fi.
• Kapitalskydd: Nej
• Placeringskorgens förvaltningsprovision: 

Högst 0,5 % per år. Den vid var tid gällande förvalt-
ningsprovisionen framgår av dokumentet Särskilda 
uppgifter om placeringsobjektet.

• Kostnadernas inverkan på årlig avkastning (RIY): 
Framgår av dokumentet Särskilda uppgifter om 
placeringsobjektet. 

• Riskprofil: 
Låg

• Basvaluta: Euro

Allmänt
Dessa stadgar tillämpas på Försäkringskontot som är en 
placeringskorg som Försäkringsbolaget tillhandahåller 
och vars värdeutveckling kan anslutas till värdeutveck-
lingen av en fondanknuten sparlivförsäkring, pensionsför-
säkring eller ett fondanknutet kapitaliseringsavtal (nedan 
”Försäkringen”).

Placeringsobjekt och risker
Försäkringskontot placerar i Nordea Banks checkkonto i 
euro vars inlåningsränta för Försäkringsbolaget utgörs av 
en veckas euriborränta med avdrag för en marginal som 
Banken debiterar Försäkringsbolaget och som för tillfället 
är 0,25 % per år.

Euriborränta är en referensränta på penningmarknader-
na i eurozonen som för tillfället administreras av Europe-
iska Unionens Bankförening FBE och finansmarknadsför-
eningen ACI. Fastställandet av värdet på euriborräntan 
grundar sig på vid var tid gällande internationell praxis.

Med noteringsdagen för euriborräntan avses den dag 
då värdet på euriborräntan fastställs enligt gällande inter-
nationell praxis.

När referensräntan är en (1) veckas euriborränta för-
ändras värdet av referensräntan dagligen lika mycket som 
värdet av referensräntan enligt respektive dagsnotering 
för en (1) veckas euriborränta. 

Placeringsrisken med Försäkringskontot motsvarar ris-
ken med en direkt placering i en insättning i Nordea Bank 
med den skillnad att Försäkringskontot inte omfattas av 
insättningsgarantin för bankkonton. Försäkringsbolaget 
garanterar inte att värdet på Försäkringskontot består 
eller utvecklas gynnsamt. I framtida marknadslägen kan 
Försäkringskontots värdeutveckling avvika eller förändras 

från prognoser som utgår från historiska data. Försäk-
ringskontots basvaluta är euro. Mer information om För-
säkringskontots värdeutveckling hittar du på webbplatsen 
nordea.fi/placeringskorgarnas-varden. 

Hållbarhetsrisker
Med hållbarhetsrisker avses händelser eller förhållanden 
relaterade till miljö, samhälle eller bolagsstyrning (ESG) 
som, om de förverkligas, skulle kunna ha en betydande 
negativ inverkan på placeringens värde. Sådana händel-
ser kan till exempel omfatta skador orsakade av extrema 
väderfenomen. Hållbarhetsrisker kan väsentligt påverka 
placeringskorgens värdefluktuation.

Försäkringskontot placerar enbart på Nordea Banks 
checkkonto. Till skillnad från bolagets allmänna för-
faranden beaktas hållbarhetsrisker därmed inte vid 
Försäkringskontot, utan nivån på och hanteringen av 
hållbarhetsrisker beror på Nordea Banks verksamhet 
och eventuella åtgärder som Nordea Bank vidtagit för att 
hantera hållbarhetsrisker.

EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk 
verksamhet
Placeringarna i detta placeringsobjekt tar inte hänsyn till 
EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verk-
samhet.

Placeringsuppdrag
Försäkringsbolaget verkställer de uppdrag som hänför sig 
till Försäkringskontot utan oskäligt dröjsmål till det värde 
som andelen av Försäkringskontot har efter att Försäk-
ringsbolaget vidtagit behövliga åtgärder.

Fastställande av Placeringskorgens värde och 
kostnader 
Placeringskorgen är uppdelad i kalkylmässiga ande-
lar vars värde i regel fastställs varje bankdag och vars 
värdeutveckling motsvarar placeringskorgens värdeut-
veckling. Värdet publiceras på nordea.fi/placeringskor-
garnas-varden. Värdet på placeringskorgen beräknas 
genom att man på korgens värde lägger till dagsräntan 
som Nordea Bank betalar på checkkontot och från kor-
gens värde drar av förvaltningsprovisionen som belastar 
placeringskorgen. Värdet på en kalkylmässig andel i 
placeringskorgen beräknas genom att man dividerar 
placeringskorgens värde med det totala antalet befintliga 
kalkylmässiga andelar. En andel kan indelas i bråkde-
lar. Försäkringsbolaget ansvarar för placeringskorgens 
värdeberäkning enligt de principer som det har fastställt, 
och någon extern part har inte godkänt principerna för 
värdeberäkning. 

Värdet på en andel av försäkringskontot utvecklas 
positivt om en veckas euriborränta överskrider försäk-
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ringsbolagets förvaltningsprovision och den marginal som 
Banken tar ut för insättningen.

Försäkringstagarens rätt till Försäkringskontot
Försäkringstagaren har inte äganderätt eller andra 
rättigheter till det Försäkringskontot som anslutits till 
försäkringen, placeringskorgens kalkylmässiga ande-
lar eller checkkontot för placeringskorgen, utan de är 
Försäkringsbolagets egendom. Försäkringsbolaget utövar 
de rättigheter som hänför sig till tillgångarna enligt eget 
gottfinnande.

Utläggande på entreprenad
Försäkringsbolaget kan lägga ut uppgifter i samband med 
förvaltning av Försäkringskontot.

Ändring och godkännande av stadgarna
Försäkringsbolaget fastställer stadgarna för Försäkrings-
kontot, och en extern part har inte godkänt dem. Försäk-
ringsbolaget har på vederbörliga grunder rätt att ändra 
stadgarna för Försäkringskontot. Försäkringsbolaget 
meddelar om ändringar i stadgarna på adressen nordea.fi. 
Försäkringsbolaget har rätt att avsluta Försäkringskontots 
verksamhet, vilket innebär att Försäkringsbolaget inte lovar 
att försäkringens värdeutveckling också i framtiden kan 
anknytas till Försäkringskontot.

Försäkringskontot tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, FO-nummer 0927072-8. Bolagets registrerade adress är Aleksis Kivis gata 9, 00020 
Nordea, Helsingfors. Nordea Livförsäkring Finland Ab är ett livförsäkringsbolag som har registrerats i Finland. Bolaget är en del av Nordeakoncernen 
som är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea Livförsäkring Finland Ab erbjuder värdeutvecklingen av sina produkter att  
anknytas till Försäkringskontot via ombudet Nordea Bank Abp. Försäkringskontot förvaltas av Nordea Livförsäkring Finland Ab. Försäkringskontot är inte en 
sådan placeringsfond som avses i lagen om placeringsfonder och omfattas därför inte av Ersättningsfonden för investerare eller Insättningsgarantifonden.  
Försäkringstagaren ska också ta del av produktmaterialet om försäkringsavtalet. Försäkringskontots värde kan öka eller minska beroende på marknadsläget.  
Försäkringskontots framtida avkastning kan inte förutses utgående från den historiska utvecklingen. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar inte för  
värdeutvecklingen eller eventuell nedgång i värdet på de placeringskorgar det förvaltar, det fondanknutna sparkapitalet som anslutits till placeringskor-
garna eller de placeringar som fastställer sparkapitalets värde. Det fondanknutna sparkapitalet är förknippat med risk för eventuell förlust av kapitalet helt 
eller delvis. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.
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