Ränteportfölj Abs
placeringskorgens prospekt, i kraft sedan 1.1.2018
tens villkor och prospekt innan han/hon
tecknar en försäkring, gör ändringar i eller fattar beslut om val eller byte av placeringsobjekt.

Placerarmålgrupp
Placeringskorgen lämpar sig både för nybörjare och mer erfarna placerare, som
förväntar sig avkastning signifikativ för
placeringar till medellång ränta. Avkastningsrisken och kapitalrisken är typisk för
en diversifierad placeringskorg med medellång relativt lågriskränta.

Placeringskorgens centrala
villkor
• Sijoituskorin nimi: Mandatum Life Ränteportfölj Abs
• Placeringskorgens portföljförvaltare:
Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
• Placeringskorgens placeringsverksamhet började: 17.11.2008
• Försäljningstid: Fortlöpande
• Placeringstid: Fortlöpande
• Notering av värdet på placeringskorgens
andelar: För placeringskorgen beräknas
varje bankdag en avslutskurs. Värdet för
utläsningarna uträttade ifrån placeringskorgen bestäms i enlighet med utlöningstillfället marknadsläge.
• Placeringskorgens årliga förvaltningsarvode är: 0,75 %

Placeringsstrategi
Genom att placera i Mandatum Livförsäkringsbolag (härefter Förfökringsbolaget)
placeringskorgen blir du delaktig i en diversifierad lågriskplaceringskorg. Placeringskorgen placerar sina medel diversifierat på räntemarknaden.
Placeringskorgens strategi går ut på att
på sina medel få en avkastning typisk för
placeringar till medellång ränta genom aktiv allokering och diversifierade placeringar och lågriskplaceringar. Placeringskorgens medel allokeras på depositioner,
penningmarknadsinstrument, masskuldebrevslån, standardiserade och ickestandardiserade derivatavtal och i fondernas fondandelar.
Inom gränserna för placeringskorgens
stadgar diversifieras korgens medel enligt
marknadsläge på basis av portförvaltningsanalyserna och marknadsutsikterna.
Försäkringstagaren bör omsorgsfullt sätta
sig in i försäkringens och placeringsobjek-

Placeringskorgens värde noteras regelbundet varje dag till marknadsvärdena på
dess placeringsobjekt vid ifrågavarande
tillfälle. Förändringar i valutamarknadernas och räntorna återspeglas i korgens
värde, som kan fluktuera med korta intervaller. Placerarna kan förlora de medel
som de placerat i placeringskorgen delvis
eller helt och hållet.

Beräkning av placeringskorgens värde
Placeringskorgens värde beräknas var
bankdag regelbundet på basen av dess investeringars vid var tidpunkt rådande
marknadsvärden. Valutamarknadernas
samt räntornas förändringar speglas i
korgens värde, vilket kan variera på kort
sikt. Investerarna kan förlora de i placeringskorgen investerade tillgångarna antingen delvis eller helt.

Placeringsobjekt
Mandatum Livförsäkringsaktiebolagets
portföljförvaltare väljer placeringsobjekt
enligt rådande marknadsläge.

Arvoden och kostnader för placeringskorgen
Placeringskorgens årliga förvaltningsarvode utgör 0,75 %. Placeringskorgens förvaltningsarvode samt avgifter i anslutning
till placeringarna, såsom handelskostnader samt eventuella skatter och övriga offentligrättsliga avgifter dras dagligen av
på placeringskorgens värde vid beräkningen av andelens värde, och debiteras
således inte separat. För de placeringsobjekt som finns i korgen debiteras arvodena
för dessa. Arvodena har tagits i beaktande
vid beräkningen av värdet.

Placeringsrisker

Detta prospekt är inte en komplett redogörelse för Mandatum Life Ränteportfölj
Abs -placeringskorgen eller för dess villkor. Ifall meningsskiljaktigheter mellan
detta prospekt och placeringskorgens
stadgar uppstår, skall uppgifterna i Mandatum Life Ränteportfölj Abs placeringskorgens stadgar följas.
Det föreligger en risk för försäkringstagaren i anknytning att värdet på placeringsobjektet i anknytning till försäkringen eller kapitaliseringsavtalet går förlorat.
Uppgifterna om placeringsobjekt och
andra uppgifter gällande placeringar har
lämnats endast i informationssyfte, och således kan inte de givna uppgifterna betraktas som en rekommendation att
teckna, bevara eller byta ut vissa placeringsobjekt eller vidta andra åtgärder som
påverkar försäkringens värdeutveckling.
Försäkringstagaren bör omsorgsfullt sätta
sig in i försäkringens och placeringsobjektens villkor, pristaxor, prospekt och broschyrer innan han/hon tecknar en försäkring, gör ändringar i denna eller fattar beslut om val eller byte av placeringsobjekt.
Värdeutvecklingen av placeringsbundna
försäkringar grundar sig på de placeringsobjekt, ex. placeringsfonder, som försäkringstagaren har valt. Värdet på placeringsobjekten kan öka eller minska, och
det finns risk för att försäkringstagarens
besparingar går förlorade. Placeringsobjektens tidigare utveckling skildrar inte
deras utveckling i framtiden. Ifall placeringsobjekten innehåller placeringar i
andra valutor än euro, kan förändringar i
valutakurserna inverka på placeringsobjektets värdeutveckling.
Försäkringstagaren beslutar självständigt
om valet av placeringsobjekt enligt de placeringsmål som satts för placeringarna
och bär risken för att försäkringsbesparingarna kan gå ner i värde eller gå förlorade. Mandatum Life eller dess ombud ansvarar inte för placeringsobjektens värdeutveckling, inte heller för valet av de placeringsobjekt som kopplats till försäkringen.
Mandatum Life kan under försäkringsperiodens giltighetstid byta ut de placeringsobjekt som kan väljas till försäkringen eller de kapitalförvaltare som förvaltar
placeringsobjekten. Mandatum Life ansvarar inte för eventuella kommande ändringar i beskattningen.
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