Sparränta
Placeringskorgens prospekt

Placeringskorgens villkor
i korthet
Placeringskorgens namn: Sparränta
Placeringskorgens placeringsverksamhet:
Försäkringsbolaget placerar de medel som placerats
i Sparräntekorgen i enlighet med bestämmelserna
i försäkringsbolagslagen på ett lönsamt och
betryggande sätt. Placeringskorgen krediteras
dagligen med den årsränta och kundåterbäring som
fastställs av Försäkringsbolagets styrelse.
Placeringskorgens kapitalgaranti:
Försäkringsbolaget garanterar kapitalet och den
influtna avkastningen på de besparingar som
placerats i placeringskorgen med avdrag för de
kostnader som uppbärs för försäkringsavtalen.
Placeringskorgens portföljförvaltare: Mandatum
Livförsäkringsaktiebolag (Försäkringsbolaget)
Placeringskorgens placeringsverksamhet börjar:
17.11.2011
Försäljningstid: Fortlöpande
Placeringstid: Fortlöpande
Placeringskorgens andelsvärde: Placeringskorgens
andelsvärde beräknas dagligen.
Placeringskorgens årliga förvaltningsarvode: 0,0 %.

Placeringskorgens placeringsstrategi och avkastningsmål
Målet för Placeringskorgens placeringsverksamhet
är att på Placeringskorgens medel generera den
avkastning som i enlighet med Försäkringsbolagets vid
var tid gällande skälighetsprincip beviljas de försäkrings
besparingar som är berättigade till vinstutdelning. Den
vid var tid gällande skälighetsprincipen presenteras på
Försäkringsbolagets webbplats www.mandatumlife.fi.
Placeringskorgens avkastning består av en årsränta
och en kundåterbäring, som krediteras placerings
korgen dagligen. Årsräntan och kundåterbäringen kan
också vara noll procent. Närmare uppgifter om årsräntan
och kundåterbäringen fås från Försäkringsbolaget.
Styrelsen för Mandatum Livförsäkringsaktiebolag fattar
beslut om årsräntan och kundåterbäringen på förhand
för högst ett år i sänder. På deras belopp inverkar bland

annat den allmänna räntenivån, bolagets framgång
i placeringsverksamheten på lång sikt samt bolagets
solvens. Målet är en avkastning som på lång sikt
motsvarar räntenivån på finska statens långa mass
kuldebrevslån. I placeringsförsäkringar och kapitalise
ringsavtal är målet i enlighet med bolagets gällande
skälighetsprincip (situationen 2011) en avkastning som
motsvarar räntenivån på masslån med en löptid på fem
(5) år. Placeringskorgens placeringsmål gäller tills vidare.
Försäkringsbolagets styrelse har rätt att ändra place
ringsverksamhetens mål och principer inom ramen för
den lagstiftning som reglerar försäkringsbolagen.

Placeringskorgens riskprofil
Placeringskorgen är förenad med avkastningsrisk och
motpartsrisk som hänför sig till Försäkringsbolaget.
Avkastningsrisken innebär att ingen avkastning inflyter
på placeringen, om Försäkringsbolagets styrelse,
med beaktande av Försäkringsbolagets ekonomiska
ställning, läget på placeringsmarknaden och bolagets
solvens, uppskattar att årsränta eller kundåterbäring inte
kan betalas på placeringskorgen.
Placeringskorgens motpartsrisk hänför sig till Försäk
ringsbolaget. Kunden bär risken för att det kapital som
han eller hon investerat kan gå förlorat i sin helhet eller
delvis, om Försäkringsbolaget inte kan fullgöra sina
åligganden.
Placeringskorgen omfattas inte av ersättningsfonden för
investerare eller insättningsgarantifonden.

Placerarmålgrupp
Placeringskorgen lämpar sig för kunder som eftersträ
var en avkastning motsvarande räntenivån på mas
skuldebrevslån med en löptid på fem (5) år och som
godkänner den motpartsrisk som hänför sig till Försäk
ringsbolaget.

Placeringsobjektets arvoden
och kostnader
För placeringskorgen uppbärs inga separata arvoden.
Kostnaderna för skötseln av placeringskorgen inverkar
på Försäkringsbolagets ekonomiska ställning och
därigenom indirekt på beloppet av årsräntan.

Uppgifterna i detta prospekt baserar sig på de rådande målen och principerna för placeringsverksamheten 17.11.2011.
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