Säästökorko
Sijoituskorin esite

Sijoituskorin keskeiset ehdot  
Sijoituskorin nimi: Säästökorko
Sijoituskorin sijoitustoiminta: Vakuutusyhtiö
sijoittaa Säästökorko -koriin sijoitetut varat vakuutusyhtiölain säännösten mukaisesti tuottavasti ja
turvaavasti. Sijoituskorille hyvitetään päivittäin
Vakuutusyhtiön hallituksen vahvistama vuosikorko ja
asiakashyvitys.
Sijoituskorin pääomaturva: Vakuutusyhtiö takaa
sijoituskoriin sijoitettujen säästöjen pääoman ja
kertyneen tuoton vakuutussopimuksista perittävillä
kuluilla vähennettynä.
Sijoituskorin salkunhoitaja: Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiö (Vakuutusyhtiö)
Sijoituskorin sijoitustoiminnan aloituspäivä:
17.11.2011
Myyntiaika: Jatkuva
Sijoitusaika: Jatkuva
Sijoituskorin osuuden arvo:
Sijoituskorin osuudelle lasketaan päivittäin arvo.
Sijoituskorin vuotuinen hallinnointipalkkio: 0,0 %.

Sijoituskorin sijoitusstrategia
ja tuottotavoite  
Sijoituskorin sijoitustoiminnan tavoitteena on saada
Sijoituskorin varoille Vakuutusyhtiön kulloinkin voimassa
olevan kohtuusperiaatteen mukainen voitonjakoon
oikeutetuille vakuutussäästöille annettava tuotto.
Kulloinkin voimassaoleva kohtuusperiaate on esitetty
Vakuutusyhtiön Internet-sivuilla www.mandatumlife.fi.
Sijoituskorin tuotto muodostuu vuosikorosta ja asiakashyvityksestä, jotka hyvitetään sijoituskorille päivittäin.
Vuosikorko ja asiakashyvitys voivat olla myös nolla
prosenttia. Tarkemmat tiedot vuosikorosta ja asiakas
hyvityksestä on saatavilla Vakuutusyhtiöstä.
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön hallitus tekee
päätökset vuosikorosta ja asiakashyvityksestä etu
käteen enintään vuodeksi kerrallaan. Niiden määrään

vaikuttaa mm. yleinen korkotaso, yhtiön onnistuminen
sijoitustoiminnassa pitkällä aikavälillä sekä yhtiön vaka
varaisuus. Tavoitteena on tuotto, joka vastaa pitkällä
aikavälillä Suomen Valtion pitkän joukkovelkakirjalainan
korkotasoa. Sijoitusvakuutuksissa ja kapitalisaatio
sopimuksissa yhtiön voimassaolevan kohtuusperiaatteen
(tilanne 2011) mukaisesti tavoitteena on viiden (5) vuoden
joukkolainojen korkotasoa vastaava tuotto. Sijoituskorin
sijoitustavoitteet ovat voimassa toistaiseksi. Vakuutusyhtiön hallituksella on oikeus muuttaa sijoitustoiminnan
tavoitteita ja periaatteita vakuutusyhtiöitä säätelevän
lainsäädännön puitteissa.

Sijoituskorin riskiprofiili
Sijoituskorissa on tuottoriski ja Vakuutusyhtiötä koskeva
vastapuoliriski. Tuottoriski tarkoittaa sitä, että sijoitukselle ei kerry tuottoa, mikäli Vakuutusyhtiön hallitus
arvioi, ottaen huomioon vakuutusyhtiön taloudellisen
aseman, sijoitusmarkkinoiden tilanteen ja yhtiön vakavaraisuuden, ettei sijoituskorille voida maksaa vuosi
korkoa tai asiakashyvitystä.
Sijoituskorin vastapuoliriski kohdistuu Vakuutusyhtiöön.
Asiakkaalla on riski menettää sijoittamansa pääoma
tuottoineen kokonaan tai osittain, mikäli vakuutusyhtiö
ei kykene suoriutumaan velvoitteistaan.
Sijoituskori ei ole sijoittajien korvausrahaston tai talletus
suojarahaston piirissä.

Sijoittajakohderyhmä
Sijoituskori sopii asiakkaalle, joka tavoittelee viiden (5)
vuoden joukkovelkakirjalainan korkotasoa vastaavaa
tuottoa ja hyväksyy vakuutusyhtiötä koskevan vastapuoliriskin.

Sijoituskohteen palkkiot ja kulut
Sijoituskorista ei peritä erillisiä palkkioita. Sijoituskorin
hoitamisesta aiheutuvat kustannukset vaikuttavat
vakuutusyhtiön taloudelliseen asemaan ja siten välillisesti vuosikoron määrään.

Tämän esitteen tiedot perustuvat 17.11.2011 voimassa olleisiin sijoitustoiminnan tavoitteisiin ja periaatteisiin.
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