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Faktablad med basfakta för investerare
Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för
att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra
den med andra produkter.

Produkt
Målsättningsförsäkring XMLFI97210DB
Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, www.mandatumlife.fi
Ring 0200 31120 (lna/msa). Reglerad av Finanssivalvonta. Emissionsdatum: 2020-07-01
Du står i begrepp att köpa en produkt som är komplicerad och kan vara svår att förstå sig på.

Vad är detta för produkt?
Typ: Placeringsförsäkring. Placeringsförsäkringen är en produkt, vars värde har knutits till värdet på de underliggande
placeringsobjekten eller i alternativet med årsränta till årsräntan och beloppet av en eventuell kundåterbäring.
Mål: Målet är att utöka förmögenheten genom de placeringsobjekt som fogats till avtalet samt ekonomisk trygghet för
förmånstagarna. Till produkten kan fogas placeringsobjekt, placeringskorgar, fonder och placeringsobligationer förvaltade
av Mandatum Life och de kapitalförvaltare som bolaget valt samt ett alternativ med årsränta.
Avsedd privatinvesterare: Produkten riktar sig till personer som är intresserade av att utöka förmögenheten, investera de
influtna tillgångarna på lång sikt och/eller överföra egendom till senare generationer.
Försäkringsersättning: Inkluderar livförsäkringsskydd, som kan vara antingen 99 % av sparkapitalet eller 100 % av
sparkapitalet och 1 % av de betalda premierna. Livförsäkringsersättningen betalas ut till de förmånstagare som
försäkringstagaren förordnat.
Produktens löptid: Försäkringsavtalet gäller fram till utgången av den avtalstid som antecknats i avtalsdokumentet.
Försäkringsavtalet upphör alltid senast när den försäkrade fyller 99 år. Försäkringsavtalet kan upphöra tidigare till följd av
dödsfall eller uppsägning. Försäkringstagaren kan när som helst säga upp försäkringsavtalet och få uppsägningsvärdet enligt
prislistan. Försäkringsbolaget har rätt att säga upp avtalet, om försäkringstagaren eller den försäkrade försummar sin
upplysningsplikt uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i gengäld?
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna
produkt, jämfört med andra produkter.
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Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten under 20
år.
Försäkringsproduktens avkastning och risker är direkt
beroende av och varierar enligt avkastningen och risken för

Avkastningsscenarier

de placeringsobjekt som investeraren valt till avtalet.
Investeraren ska alltid omsorgsfullt ta del av de enskilda
placeringsobjektens egenskaper samt de risker och
avkastningsförväntningar som är förenade med dem. Den
lägsta riskklassen innebär inte en helt riskfri investering.
Investeraren kan förlora hela eller delar av det investerade
kapitalet samt avkastningen.

Avkastningen på placeringsförsäkringen bestäms utifrån värdeutvecklingen i de placeringsobjekt som försäkringstagaren valt.
Investerarens personliga beskattning kan också inverka på den faktiska utbetalningen. Faktabladen för placeringsobjekten
finns på adressen www.mandatumlife.fi.
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Vad händer om Mandatum Livförsäkringsaktiebolag inte kan göra någon
utbetalning?
Om försäkringsbolaget försätts i likvidation eller konkurs, är försäkringstagarnas intressen skyddade på så sätt att alla
försäkringsfordringar oavsett försäkringsklass och gren vid bolagets likvidation eller konkurs har förmånsrätt till bolagets
samtliga tillgångar i förhållande till övriga fordringar på bolaget. Målsättningsförsäkringen omfattas inte av Ersättningsfonden
för investerare eller Insättningsgarantifonden.

Vilka är kostnaderna?
Den reducerade avkastningen (RIY) visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De
totala kostnaderna omfattar engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader. De kostnader som visas här ger en bild
av produktens kostnadsintervall. De totala kostnaderna för denna produkt är beroende av de placeringsobjekt som fogats till
produkten. Kostnaderna varierar enligt placeringsobjekt och framgår av prospektet med basfakta för det aktuella
placeringsobjektet.
Av tabellen framgår vilken effekt kostnaderna (inklusive eventuella inlösenkostnader) kan ha med olika innehavstider. Siffrorna
förutsätter att du investerar 10.000,00€. Siffrorna baserar sig delvis på historiska data och kan därför ändras i framtiden.
Avkastningsminskningen (RIY) visar vilken inverkan den totalkostnad du betalar kommer att ha på den investeringsavkastning
du kan få. I totalkostnaden ingår engångskostnader, årliga avgifter och extrakostnader. Tabellen visar vad kostnaderna,
inklusive potentiella straffavgifter för förtida inlösen, kan innebära för olika innehavsperioder. Siffrorna förutsätter att du
investerar 10 000 €. De siffror som visas baseras delvis på historiska uppgifter och kan därför ändras i framtiden.
Kostnad på sikt
Investeringsscenarier 10.000,00€

Om du gör en inlösen efter 1 Om du gör en inlösen efter 10 Om du gör en inlösen efter 20
år
år
år*

Totalkostnad €
Inverkan på avkastning
(avkastningsminskning) per år %

416,78 - 653,41

1.420,88 - 3.316,48

2.413,63 - 5.395,69

4,18 - 6,56

1,53 - 3,94

1,38 - 3,80

* rekommenderad innehavsperiod

Sammanställning av kostnader
Engångsavgifter
Teckningskostnader %

0,10 - 0,10

Inlösenkostnader %

0,06 - 0,06

Årliga avgifter
Kostnader för portföljtransaktioner %

0,43 - 2,89

Övriga årliga avgifter %

0,80 - 0,80

Extrakostnader
Resultatrelaterade avgifter %
Vinstandelar %

0,00 - 0,00
0,00 - 0,00
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Inverkan av de kostnader du betalar när du gör din investering.
Inverkan av kostnaderna för att gå ur investeringen när den
löper ut.
Inverkan av kostnaderna för att vi köper och säljer produktens
underliggande investeringar.
Inverkan av andra kostnader som vi tar ut varje år för att
förvalta dina investeringar.
Inverkan av den resultatrelaterade avgiften.
Inverkan av vinstandelar.

3/3

Hur länge ska jag behålla innehavet och kan jag ta ut pengarna i förtid?
Rekommenderad minsta investeringsperiod: 20 år
Rekommenderad innehavstid: 20 år. Denna produkt är avsedd för långsiktigt sparande. Den rekommenderade innehavstiden står
i relation till innehavstiderna för de placeringsobjekt som fogats till produkten. Hela eller delar av sparkapitalet kan lyftas före
avtalstiden löper ut. Vid uttag debiteras inlösningsarvode enligt prislistan. Placeringar i illikvida objekt som gjorts via avtalet kan
utgöra ett hinder för förtida inlösen eller inverka negativt på investeringens värde. Produkten är förenad med ångerrätt, dvs.
försäkringstagaren kan frånträda försäkringen inom 30 dagar från den dag när han eller hon mottagit avtalsdokumentet.
Frånträdandet ska göras skriftligen. Vid frånträde återbetalas till försäkringstagaren de placeringar som han eller hon gjort med
avdrag för vad placeringsobjekten eventuellt minskat i värde.

Hur klagar jag?
Kunden kan inge ett klagomål på produkten eller på agerandet av produktutvecklaren eller av en person som gett råd om eller sålt
produkten genom att kontakta Mandatum Life antingen med ett webbmeddelande via vår webbtjänst på adressen
www.mandatumlife.fi eller genom att ringa vår kundtjänst på numret 0200 31120 (lna/msa). Klagomål kan också inges per brev.
All respons behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Handläggningen sker utan dröjsmål, dock senast inom 30 dagar.
Postadress:
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
Asiakasposti/2011 Kalevantie 3
20520 Turku

E-post:
asiakaspalvelu@mandatumlife.fi

Mandatum Lifes beslut kan föras till Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE, www.fine.fi), Försäkringsnämnden eller något
annat organ som avger beslutsrekommendationer för prövning. Mandatum Lifes beslut kan också överklagas vid tingsrätten i
Helsingfors eller vid tingsrätten på vederbörandes hemort.

Övrig relevant information
Investeraren ska omsorgsfullt ta del av försäkringens och placeringsobjektens villkor och prospekt innan han eller hon tecknar
försäkring, gör ändringar i försäkringen eller fattar beslut om val eller byte av placeringsobjekt. Övrigt lagstadgat material om
produkten, produktbeskrivning, villkor och prislista finns på adressen www.mandatumlife.fi och kan också beställas via Mandatum
Lifes kundtjänst på numret 0200 31120 (lna/msa).
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