Säästösopimus

Jos osaat säästää
rahaa, osaat myös
tehdä sitä.

Sijoittaminen on järkevä
tapa vaurastua
Mandatum Lifen Säästösopimus
on aktiiviseen säästämiseen ja
sijoittamiseen sopiva kapitalisaatiosopimus. Sopimuksen sisällä
voit sijoittaa hajautetusti eri
omaisuuslajeihin ja sopimus mahdollistaa lisäksi verotehokkaan
sijoittamisen. Säästösopimustasi
hoidat kätevästi verkossa.

Sinä päätät:
Missä tahdissa haluat sijoittaa
Millaista tuottoa tavoittelet
Mitä sijoituskohteita valitset
Milloin nostat säästösi

Säästä vähitellen tai
tee kertasijoitus
Jo 50 euron kuukausisäästöllä tai
2 000 euron kertasijoituksella voit
ryhtyä kasvattamaan varallisuuttasi.

Tee rahaa sinulle
sopivalla vauhdilla

Sijoitussidonnaiset sijoituskohteet
tarjoavat perustekorkoa paremman
tuottomahdollisuuden säästöillesi.
Paremman tuoton tavoitteluun
liittyy luonnollisesti myös asiakkaan
kantama riski pääoman säilymisestä
ja mahdollisesta alentumisesta.

Helppoa ja joustavaa

Kun haluat maksimoida tuottomah
dollisuutesi, valitse sijoitussidonnaisia
sijoituskohteita. Jos toivot maltillista
kasvua, voit valita pääomaa turvaavia
vaihtoehtoja tai perustekorolliset
säästöt. Tai kokoa näiden yhdistelmä.

Voit halutessasi muuttaa sijoitus
kohteita tai säästösummaa tai
säästää ylimääräistä. Muutokset
teet helposti Verkkopalvelussamme,
jonne pääset kirjautumaan oman
pankkisi pankkitunnuksilla.

Verotuksellisesti viisas ratkaisu
Sijoituskohteen vaihto suorissa sijoituksissa
Sijoitus

Sijoituskohde A

Sijoituskohde B

Sijoituskohde C
Maksat verot
Maksat lunastuspalkkion

Maksat verot
Maksat kulut*

Maksat verot
Maksat kulut*

Sijoituskohteen vaihto Mandatum Lifen Säästösopimuksessa
Sijoitus

Sijoituskohde A

Sijoituskohde B
Ei veroja
Ei kuluja**

* Vaihdon yhteydessä perittävät palkkiot.
** Vaihdot ovat Verkkopalvelussa tehtynä maksuttomia. Muutoin kuin Verkkopalvelussa
tehtävistä toimenpiteistä ja siirrettäessä säästöjä sijoitussidonnaisten ja perustekorollisten
säästöjen kesken peritään hinnaston mukainen kulu.

Sijoituskohde C
Ei veroja
Ei kuluja**

Maksat verot
Maksat lunastuspalkkion

Sijoituskohteiden vaihto
ilman kuluja ja veroja
Voit seurata sijoituskohteiden kehitystä ja vaihdella säästöjäsi sijoitussidonnaisesta kohteesta toiseen
Verkkopalvelussamme aina silloin,
kun sinulle parhaiten sopii. Verkkopalvelussa tehtävät muutokset ovat
toistaiseksi maksuttomia.
Valittavanasi on laaja valikoima
monipuolisia sijoituskohteita, joista
löydät lisätietoa osoitteesta www.
mandatumlife.fi/sijoituskohteet.
Voit valita sijoituskohteet itse, neuvotella niistä asiantuntijan kanssa
tai ottaa käyttöösi Sijoitusten
hoitopalvelun.

Aktivoi sijoitustesi hoito
Sijoitusten hoitopalvelulla
Voit liittää Säästösopimukseesi Sijoi
tusten hoitopalvelun. Se on vaivaton
tapa aloittaa vaurastuminen. Sinun
ei tarvitse itse osallistua sijoituskoh
teiden valintaan, muuttamiseen tai
sijoituksista huolehtimiseen. Valitset
vain itsellesi sopivan riskitason vii
destä sijoitusstrategialtaan erilaisesta
vaihtoehdosta. Me huolehdimme
varoistasi aktiivisesti jokaisessa
markkinatilanteessa riskitasosi
huomioiden. Palvelun saat käyttöösi
edullisella kuukausihinnalla.

Kun sijoituskohteiden jakaumaa
muutetaan tai sijoitusten osakepainoa nostetaan tai lasketaan merkittävästi, saat siitä tiedon sähköpostilla ja tekstiviestillä. Lisäksi saat
viestin kuukausikatsausten ilmestymisestä. Kuukausikatsaukset voit
lukea myös nettisivustolla ja Verkkopalvelussa. Näet myös, miten sijoi
tuksesi on hajautettu sekä niiden sen
hetkisen arvon, ja miten eri strategiat
ovat kehittyneet eri aikaväleillä.
Lisätietoja Sijoitusten hoitopalvelusta löydät osoitteesta
www.mandatumlife.fi/
sijoitustenhoitopalvelu

Tee Säästösopimus tai lue lisätietoja osoitteesta www.mandatumlife.fi/saastosopimus tai soita
asiakaspalveluumme 0200 31100 (pvm/mpm).

Tänään on hyvä päivä
aloittaa
Säästösopimuksen edut lyhyesti
Sopii aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen
Hoidat kätevästi ja joustavasti säästöjäsi Verkkopalvelussa
Valittavanasi on laaja valikoima sijoituskohteita
Vaihdat sijoitussidonnaisia kohteita helposti Verkkopalvelussa
ilman kuluja ja veroja
Voit liittää sopimukseesi Sijoitusten hoitopalvelun
Sijoituksesi tuottoa verotetaan vasta sijoitusajan päättyessä

Tämä ei ole täydellinen selvitys Mandatum Lifen Säästösopimuksesta.
Tutustu myös tuoteselosteeseen, vakuutusehtoihin ja hinnastoon www.mandatumlife.fi/saastosopimus
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