Pensionsränta

Placeringskorgens stadgar
Placeringskorgens villkor
i korthet

• Placeringskorgens namn: Pensionsränta
• Placeringskorgens placeringsverksamhet: Försäkringsbolaget placerar de
medel som placerats i Pensionsräntekorgen 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 är 0,0 %.

Placeringskorg

Mandatum Life Pensionsränta (nedan Placeringskorgen) är ett placeringsobjekt
som ägs av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (nedan Försäkringsbolaget) och
som kan knytas till en av Försäkringsbolaget fastställd pensionsförsäkring (nedan
Avtalet), där Placeringskorgens medel placeras i enlighet med bestämmelserna
i försäkringsbolagslagen på ett lönsamt och betryggande sätt.
Placeringskorgen utdelar ingen avkastning. En eventuell avkastning läggs till
andelens värde. Placeringskorgens avkastning består av en årsränta och kund
återbäring som Försäkringsbolaget fastställer på förhand för högst ett år i sänder.
Årsräntan och kundåterbäringen kan också vara noll procent.

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 försäkringsbesparingar som är berättigade
till vinstutdelning. Årsräntan och kundåterbäringen krediteras Placeringskorgen
dagligen. Den vid var tid gällande skälighetsprincipen presenteras på Försäkrings
bolagets webbplats www.mandatumlife.fi. Styrelsen för Mandatum Livförsäkrings
aktiebolag 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 masskuldebrevslån. I pensionsförsäkringar är målet i enlighet med bolagets
gällande skälighetsprincip (situationen 2011) en avkastning som motsvarar ränte
nivån på masslån med en löptid på tio (10) år. Placeringskorgens placeringsmål
gäller tills vidare. Försäkringsbolagets styrelse har rätt att ändra placeringsverksamhetens 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 Försäkrings
bolagets ekonomiska ställning, läget på placeringsmarknaden och bolagets
solvens, uppskattar att årsränta eller kundåterbäring inte kan betalas på
Placeringskorgen.
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Placeringskorgens motpartsrisk hänför sig till Försäkringsbolaget. 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.
Placeringskorgens
målgrupp
Placeringskorgens arvoden
och kostnader
Beräkning av Placerings
korgens andelsvärde

Placeringskorgen lämpar sig för kunder som eftersträvar en avkastning
motsvarande räntenivån på masskuldebrevslån med en löptid på tio (10) år
och som godkänner den motpartsrisk som hänför sig till Försäkringsbolaget.
För Placeringskorgen uppbärs inga separata arvoden. Kostnaderna för skötseln
av Placeringskorgen inverkar på Försäkringsbolagets ekonomiska ställning och
därigenom indirekt på beloppet av årsräntan.
På Placeringskorgen beräknas värdet varje sådan dag när inlåningsbankerna
allmänt har öppet i Finland. Den årsränta och kundåterbäring som Placerings
korgen krediteras med beaktas i den daliga beräkningen av värdet.
Värdet på en andel i Placeringskorgen kan uppdelas i bråkdelar. En andel i
Placeringskorgen består av tio tusen (10 000) lika stora bråkdelar. Placerings
korgens andelsvärde uppges i euro.
Det senaste värdet på en andel i Placeringskorgen finns att få från Försäkrings
bolaget.

Teckning och inlösen av
andelar i Placeringskorgen
samt begränsningar
i anslutning därtill

Med teckning av andelar i Placeringskorgen avses att en ny premie eller redan
befintligt sparkapital inom ramen för kundens Avtal binds vid Placeringskorgens
andelsvärde.
Med inlösen av andelar i Placeringskorgen avses uttag av sparkapital som
bundits vid Placeringskorgen inom ramen för Avtalet eller byte av sparkapitalet
till en annan placeringskorg eller något annat placeringsobjekt.
Försäkringsbolaget har rätt att inte godkänna teckningar som görs i Placerings
korgen. Kunden har rätt att lyfta sitt sparkapital i Placeringskorgen i enlighet med
villkoren för Avtalet.
Försäkringsbolaget har rätt att förkasta en teckning eller ett teckningsuppdrag,
om bolaget inte har tillställts de uppgifter som behövs för verkställande av teckning.
Försäkringsbolaget kan utfärda mer ingående anvisningar om hur teckning av
korgandelar görs utomlands eller i någon annan än i Finland vid varje tillfälle til�
lämplig valuta. Inlösenvärdet på en andel i Placeringskorgen och dess betalning
fastställs i enlighet med villkoren för Avtalet. Inlösenuppdrag verkställs i den ordning
som de inkommit. Försäkringsbolaget kan besluta till vilket antal eller belopp
andelar minst ska tecknas eller inlösas på en gång. Inlösenuppdrag kan annulleras
endast med Försäkringsbolagets samtycke. Försäkringsbolaget har rätt att
begränsa inlösen på grund av marknadsavbrott eller andra motsvarande orsaker.

Placeringskorgen upphör

Innehav av Placerings
korgen och dess andelar
samt rättigheter till korgen
och dess andelar
Åtgärdsbegränsningar som
gäller Placeringskorgen

Försäkringsbolaget har rätt att avsluta Placeringskorgens verksamhet. När
Placeringskorgens verksamhet upphör ska kunden inom en skälig tidsfrist som
Försäkringsbolaget fastställer uppge vid vilket placeringsobjekts värdeutveckling
han eller hon önskar att hans eller hennes sparkapital ska bindas. Om kunden
inte handlar på detta sätt, har Försäkringsbolaget rätt att överföra de försäkrings
besparingar som bundits vid korgen till övriga placeringsobjekt som bolaget väljer.
Försäkringstagaren eller förmånstagarna har inte äganderätt eller andra
rättigheter till den placeringskorg som knutits till Avtalet eller dess andelar.
Ägande- och förfoganderätten till andelar i den korg som knutits till Avtalet och
de placeringsinstrument som hör till korgen tillfaller Försäkringsbolaget.
Försäkringsbolaget har rätt att begränsa inlösen eller teckning av andelar
i Placeringskorgen, om begränsningen anses vara nödvändig för att skydda
övriga försäkringstagares intressen.
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Skatter och
myndighetsavgifter

Risker som hänför sig till
Placeringskorgen

Om direkta eller indirekta skatter eller andra av myndighet fastställda avgifter
som ankommer på Försäkringsbolaget att betala med stöd av lag eller myndighets
föreskrifter påförs Placeringskorgen eller placeringsobjekt i den, har Försäkrings
bolaget rätt att debitera Placeringskorgen med motsvarande belopp.
Marknadsrisk
På Placeringskorgens avkastning inverkar marknadsrisken, dvs. den risk som
härrör från den allmänna ekonomiska utvecklingen, med andra ord från faktorer
som omfattande inverkar på resultatförmågan hos företag med verksamhet på
marknaden.
Avkastningsrisk
Placeringskorgens avkastningsutveckling är beroende av den allmänna räntenivån,
utfallet av Försäkringsbolagets placeringsverksamhet på lång sikt samt Försäkrings
bolagets solvens och den kan variera under placeringstiden. Inga garantier kan
ges för den framtida värdeutvecklingen i Placeringskorgen. Placeringarnas
historiska utveckling utgör ingen garanti för deras framtida avkastning.
Ränterisk
Ränterisken orsakas av att Placeringskorgens avkastningsutveckling i framtiden
förändras till följd av en förändring i marknadsräntorna.
Motpartsrisk
Motpartsrisken realiseras, om Försäkringsbolaget inte kan uppfylla sina skyldig
heter gällande Placeringskorgen. Kunden bär risken för att placeringen kan gå
förlorad i sin helhet eller delvis, om motpartsrisken realiseras på grund av Försäk
ringsbolagets insolvens.

Risker och anmärkningar
i anslutning till
försäkringssparande

Placeringsverksamhet är alltid förenat med risker. I uppgifterna om och kalkylerna
för placeringsobjektens avkastning, arvoden och kostnader har försäkringens
kostnader inte beaktats.
Placeringskorgen omfattas inte av ersättningsfonden för investerare eller insättningsgarantifonden.
Försäkringstagaren beslutar självständigt om valet av placeringsobjekt i enlighet
med sina placeringsmål och bär risken för att försäkringsbesparingarna kan minska
i värde eller gå förlorade.
Försäkringsbolaget eller dess ombud ansvarar inte för valet av de placerings
objekt som knutits till försäkringen.
Försäkringsbolaget kan under försäkringens giltighetstid byta ut de placeringsobjekt som kan väljas till
försäkringen. Uppgifterna om placeringsobjekten och placering i övrigt har getts endast i informations
syfte och de givna uppgifterna kan inte anses som en rekommendation att teckna, hålla kvar eller byta
vissa placeringsobjekt eller att vidta andra åtgärder som inverkar på försäkringens värdeutveckling.
Kunden bör omsorgsfullt ta del av försäkringens och placeringsobjektens villkor, stadgar, prislistor,
produktbeskrivningar och prospekt innan han eller hon tecknar försäkring, gör ändringar i försäkringen
eller fattar beslut om val eller byte av placeringsobjekt.
Ändringar i lagstiftning, andra föreskrifter och myndigheternas förfarande eller domstolsbeslut kan
inverka på Försäkringsbolagets affärsverksamhet, ekonomiska ställning och resultatet av dess
verksamhet samt Placeringskorgens placeringar. Därtill bär kunden risken när det gäller eventuella
effekter på försäkringsprodukterna till följd av ändringar i beskattningen.

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Postadress PB 627, 00101 Helsingfors
Registrerad hemort och adress Bulevarden 56, 00120 Helsingfors, Finland
FO-nummer 0641130-2, www.mandatumlife.fi
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