Korkosalkku Abs
Sijoituskorin esite, voimassa 1.1.2018
Vakuutuksenottajan tulee perehtyä
huolellisesti Mandatum Life Korkosalkku
Abs -sijoituskorin sääntöihin ennen
vakuutuksen ottamista, vakuutukseen
tehtäviä muutoksia tai sijoituskohteiden
valitsemista tai muuttamista.

Kenelle sijoituskori sopii
Sijoituskori sopii sijoittajalle, joka tavoittelee keskipitkän koron sijoituksille ominaista tuottoa.

Sijoituskorin keskeiset ehdot
• Nimi: Mandatum Life Korkosalkku Abs
• Sijoituskorin salkunhoitaja: Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiö
• Sijoituskorin toiminnan aloituspäivä:
17.11.2008
• Myyntiaika: Jatkuva
• Sijoitusaika: Jatkuva
• Sijoituskorin osuuden arvo: Sijoituskorille lasketaan pankkipäivittäin päätöskurssi. Sijoituskorista tehtävien lunastusten arvo määräytyy toimeksiantokohtaisesti lunastushetken markkinatilanteen mukaisesti.
• Vuotuinen hallinnointipalkkio: 0,75 %

Sijoitusstrategia
Sijoittamalla Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (jäljempänä Vakuutusyhtiö)
sijoituskoriratkaisuun pääset osalliseksi
hajautettuun ja matalariskiseen sijoituskoriin, joka sijoittaa varansa hajautetusti
korkomarkkinoille.
Sijoituskorin strategiana on pyrkiä saavuttamaan keskipitkän koron sijoitukselle
tyypillinen tuotto varoilleen aktiivisen allokaation avulla hajautetulla ja matalan
riskiprofiilin sijoituksilla. Sijoituskorin varoja allokoidaan talletuksiin, rahamarkkinavälineisiin, joukkovelkakirjalainoihin,
vakioituihin ja vakioimattomiin johdannaissopimuksiin ja sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin.
Sijoituskorin sääntöjen sallimissa rajoissa
korin varoja hajautetaan markkinatilanteiden mukaan Vakuutusyhtiön salkunhoidon analyysin ja markkinanäkemyksen perusteella.

Sijoituskorissa on hajautetulle ja verrattain matalariskiselle keskipitkän koron sijoituskorille ominainen tuottoriski ja pääomariski.

Sijoituskorin arvonlaskenta
Sijoituskorin arvo lasketaan pankkipäivittäin säännöllisesti sen sisältämien sijoituskohteiden senhetkisiin markkina-arvoihin.
Valuuttamarkkinoiden sekä korkojen muutokset heijastuvat korin arvoon, joka voi
vaihdella lyhyellä aikavälillä. Sijoittajat
saattavat menettää sijoituskoriin sijoittamiaan varoja osittain tai kokonaan.

Sijoituskohteet
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön
salkunhoitajat valitsevat sijoituskohteet
markkinatilanteiden mukaisesti.

Sijoituskorin palkkiot ja kulut
Sijoituskorin vuotuinen hallinnointipalkkio
on 0,75 %. Sijoituskorin hallinnointipalkkio
sekä sijoituksiin liittyvät kulut, kuten kaupankäyntikulut sekä mahdolliset verot ja
muut julkisoikeudelliset maksut vähennetään päivittäin sijoituskorin arvosta osuuden arvoa laskettaessa eikä niitä veloiteta
erikseen. Sijoituskorissa olevista sijoituskohteista veloitetaan niiden perimät palkkiot. Palkkiot on otettu huomioon arvon
laskennassa.

Sijoitusriski
Tämä esite ei ole täydellinen selvitys
Mandatum Life Korkosalkku Abs
-sijoituskorista taikka sitä koskevista ehdoista. Mikäli tämän esitteen ja sijoituskorin sääntöjen välillä on ristiriitaa,
noudate-taan Mandatum Life
Korkosalkku Abs -sijoituskorin sääntöjen
tietoja.

Vakuutuksenottajalla on riski vakuutukseen tai kapitalisaatiosopimukseen liitetyn
sijoituskohteen arvon menettämisestä.
Sijoituskohteita ja muuta sijoittamista
koskevat tiedot on annettu vain informaatiotarkoituksessa, eikä annettuja tietoja
voida pitää suosituksena merkitä, pitää tai
vaihtaa tiettyjä sijoituskohteita tai tehdä
muita vakuutuksen arvonkehitykseen vaikuttavia toimenpiteitä.
Vakuutuksenottajan tulee huolellisesti perehtyä Mandatum Life Korkosalkku Abs
-sijoituskorin sääntöihin, vakuutuksen ja sijoituskohteiden ehtoihin, hinnastoihin, tuoteselosteisiin ja esitteisiin ennen vakuutuksen ottamista, vakuutukseen tehtäviä muutoksia tai sijoituskohteiden valitsemista tai
muuttamista.
Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvonkehitys perustuu vakuutuksenottajan valitsemien sijoituskohteiden, kuten sijoitusrahastojen, arvonkehitykseen. Sijoituskohteiden arvo voi nousta tai laskea ja vakuutuksenottajalla on riski vakuutussäästöjen
menettämisestä.
Sijoituskohteiden aikaisempi kehitys ei
kuvaa niiden kehitystä tulevaisuudessa.
Mikäli sijoituskohteet sisältävät muita
kuin euromääräisiä sijoituksia, valuuttakurssien muutokset saattavat vaikuttaa sijoituskohteen arvonkehitykseen.
Vakuutuksenottaja päättää itsenäisesti sijoituskohteidenvalinnasta omien sijoitustavoitteidensa mukaisesti ja kantaa riskin
vakuutussäästöjen arvon alenemisesta tai
menettämisestä. Mandatum Life tai sen
asiamiehet eivät vastaa sijoituskohteiden
arvonkehityksestä, eikä vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden valinnasta.
Mandatum Life voi vaihtaa vakuutukseen
valittavissa olevia sijoituskohteita tai sijoituskohteita hoitavia varainhoitajia vakuutuksen voimassaoloaikana.
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