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AKTIA PROFILTJÄNST - AKTIV OCH FRAMGÅNGSRIK
SKÖTSEL AV PLACERINGARNA
I en ständigt föränderlig värld behöver även din förmögenhet kontinuerlig skötsel. Med hjälp av Aktia Profiltjänst kan du
smidigt sköta både din egen och dina närståendes förmögenhet. Vi bygger upp Profiltjänsten tillsammans med dig och
avkastnings- och riskmålsättningen fastställs från dina utgångspunkter.
5 portföljalternativ
Räntor
Aktier
Alternativa
placeringar

Portfölj 1

Portfölj 2

Portfölj 3

Portfölj 5

Portfölj 4

Årlig avkastning
2014

3,2 %

6,6 %

8,1 %

9,5 %

10,8 %

2015

-0,1 %

1,5 %

3,6 %

5,5 %

7,1 %

2016

5,4 %

4,0 %

3,3 %

2,7 %

1,9 %

2017

1,8 %

3,2 %

5,5 %

8,0 %

9,9 %

2018

-4,1 %

-5,1 %

-6,8 %

-8,4 %

-9,5 %

Vad är Aktia Profiltjänst?
Aktia Profiltjänst är en tjänst där vi har sammanslagit aktiv fondbaserad
portföljförvaltning och försäkringssparande till ett paket utgående
från din risknivå. Aktia Profiltjänst placerar i en placeringskorg som i sin
tur placerar i fonder vars placeringsobjekt är aktier, ränteinstrument
och alternativa placeringar. Placeringsobjektens viktfördelning
i portföljen varierar. Välj den av våra fem portföljalternativ som
motsvarar just dina behov. Du kan koppla tjänsten till en befintlig
spar- eller pensionsförsäkring eller teckna en ny sparförsäkringen
om du sparar minst 40 euro i månaden. Rekommenderad
minimiplaceringstid är 3 år. Ju högre portföljens risknivå, desto
längre rekommenderad minimiplaceringstid.

Fördelar med Aktia Profiltjänst
• Du får en professionellt skött placeringsportfölj, som följs upp
regelbundet och uppdateras i enlighet med Aktia Kapitalförvaltnings marknadssyn
• Du kan placera utan tidsgräns och det är enkelt att ta ut
besparingar

• Du kan utan skattekonsekvenser byta portföljens risknivå och
placeringsstrategi
• Försäkringen innehåller ett 100 % livförsäkringsskydd vars
förmånstagare du väljer själv

Grunduppgifter
Minimiplacering

40 €/mån.

Avgift för allokeringstjänsten

0,20 % av försäkringsbesparingen årligen

Avgifter för sparförsäkringen

Utöver avgifterna för allokeringstjänsten
debiteras avgifter för spar- eller pensionsförsäkringen. Försäkringens kostnader
framkommer i den produktfakta, som givits kunden vid teckningen av försäkringen

Försäkringen beviljas av

Aktia Livförsäkring Ab

Portföljförvaltare

Aktia Kapitalförvaltning Ab

Aktia Profiltjänst är en allokeringstjänst för försäkringsbesparingar som ansluts till spar- eller pensionsförsäkringen. Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank
Abp fungerar som ombud. Aktia Livförsäkring är ett helägt dotterbolag till Aktia Bank Abp. För försäkringens placeringsobjekt uppbärs normala förvaltnings- och förvarsprovisioner för
fonderna. Vid beräkningen av portföljens avkastning och den indexerade utvecklingen har beaktas såväl fondernas som försäkringens samtliga kostnader. För tiden före 1.12.2013 har det
inte beaktats Profiltjänstens årliga kostnad, som är 0,2 % av värdet på de fondandelar som ingår i portföljen. Placeringsobjektens värde kan stiga eller sjunka och deras historiska värdeutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Aktia Livförsäkring Ab och dess ombud garanterar inte avkastningen på placeringsobjekten eller att det placerade kapitalet bevaras. Det
här är inte en fullständig redogörelse för försäkringen. Bekanta dig också noggrant med produktfakta och försäkringsvillkoren.
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Ser en människa i varje kund.

