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AKTIA SÄÄSTÖVAKUUTUS ALLOKOINTIPALVELU+
AKTIIVISTA JA SYSTEMAATTISTA SIJOITUSTENHOITOA
Koko ajan muuttuvassa maailmassa myös varallisuutesi vaatii jatkuvaa huolenpitoa. Aktia Allokointipalvelu+
avulla voit keskittyä sinulle tärkeisiin asioihin, koska tiedät, että sinun ja perheesi varallisuus on jatkuvassa ammattimaisessa seurannassa ja hoidossa.
Salkkuvaihtoehdot
Korot
Osakkeet
Vaihtoehtoiset
sijoitukset

Vuotuinen tuotto

PB 1
7 % osakkeet
88 % korot
5 % vaihtoehtoiset

PB 2
20 % osakkeet
72 % korot
8 % vaihtoehtoiset

•
•
•
•
•

PB 4
64 % osakkeet
20 % korot
16 % vaihtoehtoiset

2010

5,7 %

8,9 %

14,0 %

18,3 %

2011

-1,8 %

-4,3 %

-7,8 %

-10,9 %

2012

9,1 %

10,0 %

11,9 %

13,1 %

2013

1,9 %

4,8 %

9,7 %

15,4 %

2014

5,5 %

6,7 %

8,7 %

10,3 %

2015

1,4 %

3,1 %

6,1 %

8,8 %

2016

5,0 %

4,5 %

4,0 %

3,3 %

Vakuutus pähkinänkuoressa
•
•

PB 3
42 % osakkeet
46 % korot
12 % vaihtoehtoiset

neljä salkkuvaihtoehtoa, joilla selkeästi määritellyt riskitasot
Aktia Varainhoidon allokaatiotiimi tekee salkkujen
sijoituspäätökset puolestasi
aktiivinen sijoitusprosessi ja nopeat reaktiot markkinoilla
tapahtuviin muutoksiin
systemaattinen ja läpinäkyvä päätöksenteko
avoin arkkitehtuuri mahdollistaa sijoitukset sekä Aktian omiin
että ulkopuolisiin rahastoihin
pääoman nostosta ei makseta pääomatuloveroa, mutta
tuotosta maksetaan pääomatuloveroa
rahaston vaihdosta ei aiheudu veroseuraamuksia

Vakuutuksen kulut
Vakuutuksesta veloitetaan vuotuinen hallinnointipalkkio
alla olevan taulukon mukaisesti.*
0,2–0,5 milj. €

0,65 %

0,5–1,0 milj. €

0,55 %

1,0–3,0 milj. €

0,45 %

> 3,0 milj. €

0,35 %

Lisäksi vakuutuksesta veloitetaan 1 %:n sijoituskulu ja
1 %:n nostokulu.
*Sijoituskohteiden arvon ollessa alle 0,2 milj. € on hallinnointipalkkio 0,65 % vuodessa. Vakuutussäästön
ylittäessä summarajan, hallinnointipalkkio pienenee ainoastaan sen ylittäneeltä osalta.

Yllä olevassa kaaviossa esitetty tuotto perustuu mallisalkkuihin. Mallisalkkujen tuoton laskemisessa ei ole otettu huomioon vakuutuksen kuluja eikä vakuutuksenottajalle syntyviä veroseuraamuksia.
Mahdollista tappiota ei voi vähentää minkään sijoitustoiminnan tuotoista, eivätkä mahdolliset muut luovutustappiot pienennä vakuutuksen tuottoa. Kun vakuutus tehdään, saattavat salkkuun kuuluvat
sijoituskohteet ja niiden tuotto poiketa mallisalkun tuotosta. Sijoituskohteiden arvo voi nousta ja laskea eikä niiden historiallinen tuotto ole tae tulevasta arvonkehityksestä. Vakuutussäästäminen on
aina pitkäaikaista sijoittamista. Yllä mainittujen kulujen lisäksi voi esiintyä kuluja, jotka vaikuttavat sijoituskohteen arvoon. Tämä esite ei ole täydellinen selvitys Aktia Säästövakuutus Allokaatiopalvelu +
vakuutuksesta. Tutustu huolellisesti myös vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin.
Aktia Pankki Oyj ja Aktia Henkivakuutus Oy eivät takaa sijoituskohteille tuottoa tai sijoitetun pääoman säilymistä. Vakuutuksen myöntää Aktia Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä Aktia Pankki toimii.
Aktia Henkivakuutus Oy on Aktia Pankki Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö.
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