Ändringar i villkor för fondförsäkring som är kapitalförsäkring, tecknad i
Swedbank Försäkring under tiden 1 december 1990 – 30 november 2011
Följande stycke ersätter det stycke i äldre villkor (se nedan) som behandlar handel med
fondandelar.
Köp och inlösen av fondandelar, till följd av in- och utbetalningar samt fondbyten, genomförs så snart det
är möjligt från det att Swedbank Försäkring erhållit erforderligt underlag för transaktionen. Hur lång tid en
transaktion tar är bland annat beroende av bryttidpunkterna i berörda fonder och antalet affärs- och
likviddagar som fonden tillämpar. Köp och inlösen kan också försenas på grund av pågående handel med
fondandelar, avgifts- och skatteuttag, fördröjd eller utebliven kurssättning, stängda marknadsplatser eller
störningar i de tekniska och administrativa system varav transaktionen är beroende.
Villkorsnummer
100
K9701, K9801
K0004, K0010
K0111, K0311, K0502, K0601 t o m 25 jan 2011
K0601 fr o m 26 jan 2011 t o m 1 okt 2011

Stycket ersätter
Punkt D, andra stycket
Punkt 11, andra stycket
Punkt 11, första stycket
Punkt 18, andra stycket
Punkt 18.1, andra stycket

Följande stycke ersätter det stycke i äldre villkor (se nedan) som behandlar tillskott av
fondandelar vid dödsfall.
Dödsfallsreglering görs inom fem bankdagar från det att Swedbank Försäkring från Statens person- och
registernämnd (SPAR) eller motsvarande myndighet mottagit meddelande om att den försäkrade avlidit
eller från den eventuellt tidigare dag då Swedbank Försäkring mottagit dödsfallsintyg, dödsattest,
dödsbevis eller liknande handling som styrker dödsfallet.
Den dag dödsfallsreglering görs kallas dödsfallsregleringsdag. Om Swedbank Försäkrings ansvar vid
dödsfall överstiger fondvärdet på dödsfallsregleringsdagen, tillskjuter bolaget fondandelar i en lågriskfond
hos Swedbank Robur AB för det överskjutande beloppet.
Så snart möjligt därefter omplaceras befintligt fondinnehav till den i föregående stycke angivna
lågriskfonden. Fondandelsinnehavet försäljs sedan när utbetalning görs. Det som slutligen utbetalas från
försäkringen kan därför komma att avvika från försäkringens värde på dödsfallsregleringsdagen.
Ska utbetalning göras periodiskt äger förmånstagaren eller den som är berättigad betalningsmottagare
rätt att byta fonder om försäkringstagaren inte föreskrivit annat.
Villkorsnummer
100
K9701, K9801, K0004, K0010
K0111, K0311, K0502, K0601

Dec 2011

Stycket ersätter
Ny punkt
Punkt 4.2
Punkt 14.5

