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Då du strävar efter en god avkastning på dina placeringar på lång sikt, är det viktigt att
du kan reagera på ändringar både i den föränderliga världen och dina egna behov. Aktia
Sparförsäkring är en enkel och flexibel samt beskattningsmässigt effektiv lösning till
långsiktigt sparande för dig själv, dina barn eller barnbarn.
Hur vill du placera?
Inom Aktia Sparförsäkring kan du välja ett sätt att
placera som passar dig. Du kan placera dina besparingar
i förvaltningsfonder där du drar nytta av Aktia Banks
förmögenhetsförvaltning utan att behöva delta i
placeringsbesluten. Om du så önskar kan du tillsammans
med våra specialister också bygga upp en allokering som
baserar sig på vårt breda utbud av placeringsobjekt
beroende på hurdan avkastning du strävar efter, hur stora
risker duär redo att ta och hurdan din placeringshorisont är.

Flexibla villkor
•
•

Du gör antingen en engångsplacering eller sparar
regelbundet.
Du kan byta placeringsobjekt inom försäkringen
utan skattekonsekvenser och kostnader under
avtalsperioden. Byten behöver inte uppges i
skattedeklarationen.

•
•

•

Du kan ta ut dina besparingar under avtalsperioden
antingen delvis eller helt.
Försäkringens avkastning är bunden till utvecklingen
av de valda placeringsobjekten. Du betalar kapitalinkomstskatt för avkastningen först i samband med
uttag.
I en sparförsäkring ingår det alltid ett dödsfallsskydd
som uppgår till 100 % av besparingarna. Du kan utse
och ändra förmånstagare under försäkringens
giltighetstid.

Spara för ditt barn
Sparförsäkringen är ett bra sätt att spara även för ditt
barn, barnbarn eller t.ex. gudbarn. När tidsperspektivet
är långt, lever ett flexibelt och skattemässigt effektivt
försäkringsavtal med när behoven och situationen
ändras. Flera personer kan spara i samma avtal och
även barnbidrag kan placeras i avtalet. Försäkringen
kan omfatta flera sparplaner för olika användningsändamål, t.ex. för körkort, en första bostad eller
en hobby.

2 (2)

Som hjälp för arvsplanering

Prislista

Då du redan har förmögenhet kan du med hjälp av
Aktia Sparförsäkring själv planera hur du vill att ditt arv
fördelas genom att utse försäkringens förmånstagare*.
Förmånstagarna får medlen snabbt till sitt förfogande
efter dödsfallet. Speciellt om det finns en större
förmögenhet kan försäkringsersättningen användas
för betalning av arvsskatten.

För försäkringens placeringsobjekt uppbärs normala
förvaltnings- och förvarsprovisioner, samt eventuella
tecknings- och inlösenkostnader.

* När förmånstagarförordnandet görs upp bör man beakta bröstarvingarnas
rätt till laglott och en likvärdig behandling av arvingarna

Placeringsavgift

0 % av försäkringspremien

Årlig administrationsavgift

0,35 % av försäkringsbesparingen

Uttagsavgift

1 % av uttagen försäkringsbesparing, efter 60 månader 0 %

Övervakande myndighet
Finansinspektionen
Snellmansgatan 6, PL 103, 00101 Helsingfors
Tfn 09 183 5360, www.finanssivalvonta.fi

Placeringsobjektens värde kan stiga eller sjunka och deras historiska värdeutveckling är ingen garanti för kommande avkastning. Aktia Livförsäkring Ab garanterar inte avkastning
på placeringsobjekten eller att det placerade kapitalet bevaras. Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank Abp fungerar som ombud. Aktia Livförsäkring Ab
är ett helägt dotterbolag till Aktia Bank Abp.
Det här är inte en fullständig redogörelse för sparförsäkringen. Bekanta dig också noggrant med produktfakta och försäkringsvillkoren.
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