Faktablad swisspartners Versicherung AG
Tillämpning
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte något 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
Produktens namn

swisspartners Sweden (K-policy)

PRIIP-produktutvecklarens webbplats

PRIIP-produktutvecklarens namn

swisspartners Versicherung AG,
Zweigniederlassung Österreich

Ytterligare informationer får du per
telefon på nummer

Myndigheten som är behörig i fråga om
Liechtensteins tillsynsmyndighet för
Priip-produktutvecklaren när det gäller
finansmarknaderna (FMA)
faktabladet

Tidpunkten för tillkomsten av faktabladet

http://www.swisspartners.com
+43 55 223 84 57
05.05.2019

Varning: Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?
Typ

Privat Placerad Kapitalförsäkring

Mål

Denna fondförsäkring erbjuder dig ett försäkringsskydd vid dödsfall. Underliggande investeringsportfölj består utav
tillgångar som är baserade på investerarprofilen du själv har valt ut (se avsnitt "Övrig relevant information"). Du
profiterar direkt när dina utvalda fonder stiger i värde men du bär även placeringsrisken.

Målgruppen av icke-professionella investerare

Produkten är lämpad för dig som är intresserad av ett långsiktigt kapitalsparande med försäkringsskydd vid dödsfall.
Du är beredd och kan klara av de värdefluktuationer som är beroende av dina utvalda fonder samt eventuella
investeringsförluster. Det krävs tillräcklig investeringskunskap för att du skall kunna välja ut investeringsprofilen som
passar dig. Värdet av ditt försäkringsavtal beräknas av dina utvalda tillgångars kursvärde efter avdrag för
förvaltningskostnader och riskpremier (se avsnittet "Vilka är kostnaderna?"). Eftersom värdet av de underliggande
investeringarna är beroende av marknadsfluktuationer bör fondförsäkringen bestå över en längre tidshorisont för att
du i förekommande fall skall kunna överbrygga / utbalansera negativa investeringsår.

Fondförsäkringen erbjuder försäkringsförmåner vid avtalets utgång, vid dödsfall eller vid (del-) uppsägning. De faktiska
förmånerna i försäkringsavtalet riktar sig - även vid en förtida uppsägning - efter det aktuella värdet av den
underliggande portföljen. Vid dödsfall är den faktiska förmånen ett resultat av den underliggande portföljens aktuella
värde samt en dödsfallsersättning motsvarande 1 % av fondtillgångarna. Vid kontraktets utgång och vid uppsägning
motsvarar den faktiska förmånen det aktuella värdet av den underliggande portföljen efter avdrag av samtliga
inlösenkostnader. (se härtill även avsnittet ''Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?'')

Försäkringsförmåner och kostnader

Vid ingående av avtal krävs det en engångspremie på 1'000'000 SEK. Detta belopp kommer därefter att investeras
enligt avtalad investeringsstrategi medan de gällande kostnaderna dras av direkt från fondtillgångarna (se även
avsnittet ''Vilka är kostnaderna?''). Riskpremien som krävs för skydd vid dödsfall är oberoende av kön men
åldersberoende. Den motsvarar 0.9 % av dödsfallsersättningen vid en ålder av 50 år. I ditt fall motsvarar detta 58.43
SEK per år vid fondtillgångar på 1'000'000 SEK. Investeringens avkastning vid slutet av den rekommenderade
innehavstiden på 10 år reduceras om 0.01 %.

Löptiden avtalas vid ingående av avtal. Avtalet upphör vid dödsfall, senast efter det att den avtalade löptiden av
avtalet har löpt ut. Du kan även säga upp avtalet i förtid (jämför dock 'Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten
och kan jag ta ut pengar i förtid?') Swisspartners Versicherung AG kan icke ensidigt säga upp avtalet i förtid.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikatorn utgår från att du behåller investeringsprodukten fram till löptidens slut (i exemplet 10 år). Vid en förtida inlösen av
investeringsprodukten kan den faktiska risken variera avsevärt vilket i vissa fall kan innebära att du får tillbaka mindre än du har investerat. Du
(kommer att/kan) behöva betala betydande extrakostnader för förtida inlösen.

!

Riskindikator

1

2

3

4

5

6

låg risk

7
hög risk

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt i jämförelse med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i
värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat produkten på en skala från 1 till 7 som riskklass 3, där 3 motsvarar en medellåg
riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellåg nivå. Det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att minska värdet av
din investeringsprodukt.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av ditt kapital. I vissa fall (om värdet av din underliggande portfölj
ligger på värdet 0) kan du behöva göra fler betalningar (för att täcka förluster). Din totala förlust kan markant överstiga det investerade beloppet.

Resultatscenarier
Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under kommande 10 år enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar 10'000 SEK. Scenarierna visar möjligt resultat för din
investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter. De scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare
uppgifter om hur värdet på denna investering varierar. Vad du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen/produkten. Stresscenariet visar vad du
kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig. I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten,
men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation som också kan påverka hur mycket
du får tillbaka.

Scenariot livsfall

Stresscenario
Negativt scenario
Neutralt scenario
Positivt scenario

Efter 1 år

Efter 6 år

Efter 10 år

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnaderna
Genomsnittlig avkastning per år
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnaderna
Genomsnittlig avkastning per år
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnaderna
Genomsnittlig avkastning per år
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnaderna
Genomsnittlig avkastning per år

8'216.11 kr
-17.84%
8'830.23 kr
-11.70%
9'640.13 kr
-3.60%
10'772.14 kr
7.72%

5'062.47 kr
-10.73%
7'479.03 kr
-4.73%
9'446.30 kr
-0.94%
12'206.08 kr
3.38%

3'246.57 kr
-10.64%
6'837.76 kr
-3.73%
9'289.92 kr
-0.73%
12'906.61 kr
2.58%

Vad dina förmånstagare kan få efter avdrag av kostnaderna
Genomsnittlig avkastning per år
Kumulativa riskpremier

9'736.53 kr
-2.63%
0.58 kr

9'540.76 kr
-0.78%
4.36 kr

9'382.81 kr
-0.64%
8.92 kr

Scenariot dödsfall
Scenariot dödsfall

Vad händer om Swisspartners Versicherung AG inte kan göra några utbetalningar?
Aktierna i fonden och investeringarna som tillordnas ditt försäkringsavtal hålls i en separat säkerhetspool. I en sådan säkerhetspool hålls ett försäkringsföretags särskilda tillgångar
separat från de övriga tillgångar som förvaltas av företaget. Inträffar en konkurs kommer du att enligt lagen i Liechtenstein betalas från företagets särskilda tillgångsmassa i
säkerhetspoolen.
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Vilka är kostnaderna?
Kostnad över tid
Den reducerade avkastningen (Reduction of Yield - RIY) visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar
engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader.
De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över tre olika innehavstider. De omfattar eventuella straffavgifter vid förtida inlösen. De angivna siffrorna
förutsätter att du investerar 1'000'000 SEK. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.
Personen som säljer eller ger dig råd om produkten kan debitera andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de sammanlagda
kostnaderna påverkar din investering över tiden.
Investering / engångspremie

1'000'000.00 kr

Underliggande scenario

Neutralt scenario

Efter 1 år

Totala kostnader
Effekten på avkastningen (RIY) per år

Efter 6 år

Efter 10 år

54'158.43 kr

194'601.50 kr

305'210.78 kr

5.42%

3.35%

3.18%

Kostnadssammansättning
Nedanstående tabell visar:
— inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden,
— vad de olika kostnadskategorierna betyder
Den här tabellen visar effekten på avkastningen per år

Teckningskostnader

0.26%

Effekten av de kostnader du betalar när
du tecknar din investering. Kostnaderna
för distributionen av din
investeringsprodukt ingår.

Inlösenkostnader

0.00%

Effekten av kostnaderna för att lösa in
investeringen vid förfall.

0.22%

Effekten av kostnader för att vi köper och
säljer underliggande investeringar för
produkten.

2.73%

Effekten av avgifter som vi tar ut varje år
för förvaltningen av dina investeringar
och de kostnader som redovisas för i
avsnitt II.

Engångskostnader

Portföljtransaktionskostnader

Löpande kostnader
Övriga löpande kostnader

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad kortast tillåtna innehavstid

10 År

En förtida uppsägning av försäkringsavtalet är alltid möjlig. Utbetalning vid inlösen är resultatbaserad enligt de underliggande investeringarna i försäkringsavtalet. Engångskostnader i
samband med teckning som beskrivs i kapitlet 'Vad är kostnaderna?' påverkar den initiala värdeutvecklingen av din investeringsprodukt. Dessutom finns det högre risk att påverkas av
ofördelaktiga marknadsfluktuationer vid en kortare innehavstid. Det kan uppstå inlösenkostnader upp till 0 %. Dessutom finns det risk för skattemässiga nackdelar. Vid en förtida
inlösen av avtalet förlorar du ditt försäkringsskydd vid dödsfall.

Hur kan jag klaga?
Om du önskar att inge klagomål på produkten, din försäkringsmäklare eller swisspartners Versicherung AG, Zweigniederlassung Österreich kan du kontakta oss per telefon +43 55 223
84 57. Du kan även skicka ett brev med ditt klagomål (Marktplatz 7a, AT-6800 Feldkirch) eller ett e-postmeddelande till adressen: info@swisspartners.com

Övrig relevant information
Innan du tecknar kontraktet erhåller du specifik information för din investeringsprodukt. Informationerna i detta faktablad baserar på EU-reglering och kan avvika från
informationskraven före ingående av avtal enligt liechtensteinsk rätt. Du erhåller de detaljerade affärsvillkoren för detta försäkringsavtal med dokumentationen som vi tillhandahåller
dig före ingående av avtal.
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