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Ansökan
Direktpension
Fond

Swedbank Försäkring
FE 902, 107 77 Stockholm

Nyteckning

Ändring

Personnummer (12 siffror)

Försäkring nr:
Ombud nr

Handläggare

8612-4
E-post

P-id

Telefon (även riktnr)

Efternamn och förnamn

Telefon bostad (även riktnr)

Utdelningsadress

Telefon/Fax arbete (även riktnr)

Försäkrad

Postnr och ort

Företag/
Försäkringstagare

Engångseller stående
överföringar
Avtalad
månadsvis
premiebetalning

Företagets namn

Organisationsnummer

Utdelningsadress, postnr och ort

Telefon bostad (även riktnr)

Telefon/Fax arbete (även riktnr)

OBS! Handläggare på banken registrerar överföring från konto (engångs- eller stående överföringar)
Överföring kan även registreras via Internetbanken.

Genom autogiro från företagets konto clearing nr

Konto nr

Bankgiroinbetalning (mot faktura)

Månadsinsättning

kr

Premiebefrielse (3 månaders karens). Endast vid avtalad årspremie. Den försäkrade får vid tecknandet inte ha fyllt 60 år.

Premiebefrielse

Ja

Nej

Vid nyteckning med premiebefrielse eller höjning av premiebefrielse
över option, skickas hälsoförklaring ut från Swedbank Försäkring efter
inkommen ansökan. Vid höjning inom option bifoga blankett SF174.

Fond (Om inget val görs placeras inbetalda premier i Swedbank Robur Räntefond Kort)

Fondval
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(Max 10
fonder vid
tecknandet)
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Försäkring nr:

8612-4

Namn

Personnummer

UTFÄSTELSE OM DIREKTPENSION (Av utfästelsen bör arbetsgivaren och den anställde ta varsitt exemplar)
Utfästelse och pantsättning gjord i separat handling som bifogas ansökan
Tidigare lämnad utfästelse av den
(år, dag) ändras enligt nedan
Arbetsgivare

Organisationsnummer

Försäkrad

Personnummer

Undertecknad arbetsgivare och försäkringstagare utfäster sig att inbetala premier för den sökta försäkringen i Swedbank Försäkring
enligt nedan och utfäster pension motsvarande det belopp som utbetalas från försäkringen till den försäkrade enligt följande
Pensionsålder Om inte annat anges är pensionsåldern 65 år

Utbetalningstid. Om inte annat anges är utbetalningstiden 5 år.

Annan pensionsålder

Annan utbetalningstid

Premie

år

Engångspremie

kr

Årlig premie

kr
månadsvis

år

Betalas fr o m

(år, mån)

kvartalsvis

halvårsvis

Betalas t o m

(år, mån) den månad den ovan angivna pensionsåldern uppnås.

årsvis

Om inget anges, betalas premien t o m månaden innan

Efterlevandepension

Nej

Återbetalningsskyddet utbetalas till i första hand make/maka/sambo/reg parter, i andra
hand till barn. Med barn förstås den försäkrades barn, ej barnbarn. Om annan mottagare
önskas, anges detta nedan. Om efterlevandepension ej ska utgå, markeras nej-rutan.
Om annan mottagare önskas, ange nedan

1. Barn 2. Make/Sambo/Reg partner
1. Make/Sambo/Reg partner till hälften och barn till hälften. Om barn saknas make/sambo/
reg partner till hela beloppet. Om make/sambo/reg partner saknas, barn till hela beloppet
Löneskatt

Ska arbetsgivaren äga rätt att tillgodogöra sig för på pensionsutbetalningen belöpande löneskatt ur försäkringen?
Om ingen ruta markerats, gäller nej-svar.

Ja
Avlösa
intjänad
pension

Nej

Vid "Ja", reduceras pensionsbeloppet så att detta tillsammans med löneskatt
eller annan motsvarande avgift eller skatt, utgör hela försäkringsbeloppet.

Arbetsgivaren har när som helst rätt att avlösa intjänad pension enligt utfästelsen om direktpension genom att teckna en engångsbetald
tjänstepensionsförsäkring till förmån för den försäkrade. Arbetsgivaren har därvid rätt att ta kapitalförsäkringen i anspråk genom (del)återköp.

Ja

Nej

Om ingen ruta markerats, gäller nej-svar

Efterlevandepensionen utbetalas från dödsfallet under den ovan angivna utbetalningstiden med avräkning för den tid ålderspension eventuellt
utbetalats.
Premien för försäkringen betalas längst intill den angivna pensionsåldern och endast under förutsättning att den försäkrades anställning
hos arbetsgivaren består. Eventuella premiebetalningar utöver vad som angivits i försäkringsansökan, omfattas även de av denna utfästelse.
Såväl för tiden före som efter utbetalningarnas början överlåter arbetsgivaren sin rätt att disponera över val och byte av fondandelar till den
försäkrade eller, om denne avlidit, de pensionsberättigade.
Ovanstående uppgifter ska ligga till grund för försäkringsavtalet mellan mig och Swedbank Försäkring. För försäkringsavtalet gäller också
Swedbank Försäkrings försäkringsvillkor.
Jag/Vi medger/bekräftar
• att jag/vi, innan tecknandet, har tagit emot skriftlig förköpsinformation och faktablad för försäkringen,
• att jag/vi har tagit emot skriftlig information om försäkringsförmedlaren,
• att jag/vi tagit emot skriftlig dokumentation av rådgivningen med lämplighetsförklaring, samt
• att jag/vi har tagit emot Bankens information enligt lagen om värdepappersmarknaden i relevanta delar.
Pantsättning
Försäkringstagaren pantsätter försäkringen till den försäkrade för ovanstående pensionslöfte eller, om utfästelsen lämnats i separat
handling upprättad i anslutning till tecknandet av denna försäkring, för den sålunda lämnade utfästelsen.

Underskrifter
Datum

Försäkringstagare (behörig firmatecknare)
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Namnförtydligande

Datum

Den försäkrade

Namnförtydligande

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens
betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren
för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
SF 238 utg 12a - Sida 2(3)

Namn

Personnummer

Plats för noteringar och övriga upplysningar

Information om behandling av personuppgifter
För fullständig information om Swedbank Försäkrings behandling av personuppgifter, vänligen se försäkringens
förköpsinformation samt "Swedbanks principer för behandling av personuppgifter" på swedbank.se eller kontakta
kundcenter eller ditt kontor.

Legitimation enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt
Markera typ av ID-handling och fyll i såväl personnummer som ID-handlingens nummer
Bankens
noteringar

Markera typ av ID-handling, kontroll med 365ID och fyll i såväl personnummer som ID-handlingens nummer

SIS-märkt ID-kort
SKV (Skatteverket)
Personnummer

Körkort

Svenskt EU-pass

Reg-bevis företett

Ja

Nationellt ID-kort

Annan ID-handling, ange typ
ID-handlingens nummer

365ID

P-id och signatur

Kontroll 365ID genomförd

Swedbank Försäkrings noteringar
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Sign

Information om Autogiro och behandling av personuppgifter
Samtycke
Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som
lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration
av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren eller betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av
personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och
i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst
återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
Autogiro
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från
betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att
betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt
medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera
betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att
kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska
godkänna betalaren som användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag
belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren
från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller
till konto hos annan betaltjänstleverantör.
Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.
Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp,
förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid
ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet
avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast
åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock
inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande
av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke
till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.
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Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på
förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning
saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren
göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna.
Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.
Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen
betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen
vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella
betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att
samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Information / SF 040 utg 2

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst
återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren
eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av
medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar
vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före
förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör
tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt
som anges av betaltjänstleverantören.
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio
dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren
härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade
tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen
eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte
bör delta i Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens
anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan
betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Information om
försäkringsförmedlaren
Försäkringsförmedlare

Bankens namn

Webbadress

Organisationsnr

Swedbank AB (publ)

www.swedbank.se

502017-7753

Besöksadress

Telefon (även riktnr)

Landsvägen 40

08-5859 00 00

Postadress

105 34 Stockholm
Handläggarens för- och efternamn

Registrering

E-post

Banken distribuerar enligt avtal liv- och skadeförsäkringar från Swedbank Försäkring AB, Tre Kronor Försäkring AB och
Folksam ömsesidig sakförsäkring för dessa bolags räkning.
Banken är registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket för följande försäkringsklasser.
Livförsäkring
I a Livförsäkring
I b Tilläggsförsäkring för livförsäkring
III Fondförsäkring
IV Speciell olycksfalls- och sjukförsäkring

Skadeförsäkring
1 Olycksfall
2 Sjukdom
3 Landfordon
6 Fartyg
7 Godstransport
8 Brand och naturkrafter

9
10
13
16
17
18

Annan sakskada
Motorfordon
Allmän ansvarighet
Annan förmögenhetsskada
Rättsskydd
Assistans

Registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 0771-670 670, www.bolagsverket.se,
e-post: bolagsverket@bolagsverket.se.

Tillsynsmyndighet

Rådgivning

Banken står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-408 980 00, www.fi.se,
E-post: finansinspektionen@fi.se. Hos Finansinspektionen kan du få upplysningar om den person på banken som distribuerat
försäkringen till dig har rätt att distribuera försäkringar och inom vilka försäkringsklasser.
När det gäller marknadsföring står banken under tillsyn av Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad,
telefon 0771-42 33 00, www.konsumentverket.se, e-post: konsumentverket@konsumentverket.se.
Banken lämnar rådgivning om de försäkringar som den erbjuder.
Bankens rådgivning är personligt anpassad utifrån dina/era förutsättningar och behov. Banken erbjuder dock bara
försäkringar från de försäkringsföretag som banken har distributionsavtal med enligt ovan. Rådgivningen är därför inte
oberoende (grundad på en opartisk och personlig analys). Banken bedömer alltid om en försäkring är lämplig för dig/er utifrån
dina/era förutsättningar. Banken kommer dock inte att regelbundet bedöma om försäkringen är fortsatt lämplig för dig/er.
Hållbarhetsrisker i rådgivning om sparförsäkringar: Hållbarhetsrisk är en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad
händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens
värde. Hållbarhetsrisker som inte identifieras och hanteras skulle därför kunna påverka avkastningen negativt. Swedbank tar
hänsyn till hållbarhetsrisker i urvalsprocessen när banken väljer ut fonder till rådgivningen. Banken följer kontinuerligt upp de
fonder som godkänts i urvalsprocessen. Mer information om bankens urvalsprocess finns under ”Swedbanks
hållbarhetskriterier” på Swedbank.se. Information om hur hållbarhetsrisker tas hänsyn till i investeringsbesluten och
hållbarhetsriskers troliga inverkan på en specifik fonds avkastning finns i respektive fonds informationsbroschyr.

Kvalificerat
innehav

Banken äger 100 procent av aktierna i Swedbank Försäkring AB, Sparia Group Försäkrings AB och fondbolaget
Swedbank Robur Fonder AB.

Priset för
distributionen

Banken får ersättning från försäkringsbolagen för sin distribution av försäkringen. För sparförsäkringar där det går att välja
fonder får Swedbank Försäkring ersättning från förvaltarna av valda fonder med en andel av fondförvaltningsavgiften på
0-88 procent beroende på fondförvaltare. Du som kund betalar dock bara de avgifter som framgår av försäkringsvillkorens
avgiftsbilaga. Ersättningen till försäkringsbolaget från fondbolagen och ersättningen från försäkringsbolaget till banken
enligt ovan innebär således ingen ytterligare kostnad för dig. Bankens ersättning specificeras närmare nedan.
Kapitalförsäkringar (exklusive Pensionsspar Privat)
• 40 procent av den rörliga försäkringsavgiften.
• 0,43 procent per år av fondvärdet.
Pensionsspar Privat
• 0,25% per år av fondvärdet.
Pensionsförsäkring med fondförvaltning utom avtalspensioner
• 0,50 procent per år av förvaltat kapital upp till 999 999 kr.
• 0,20 procent per år av förvaltat kapital överstigande 1 000 000 kr.
• 2 procent av premien vid inflyttat kapital, dock max 15 000 kr.
Pensionsförsäkring med depåförvaltning
• 40 procent av den rörliga försäkringsavgiften.
• 0,43 procent per år av fondvärdet.
Avtalspension utom BTP och ITP
• 0,02 procent per år av förvaltat kapital.
• 2 procent av premien vid inflyttat kapital, dock max 5 000 kr.
Barn-, Gravid- och Olycksfallsförsäkring samt sakförsäkring, privat och företag.
• 12 procent av varje inbetald premie. Utöver detta kan maximalt 3 procent tillkomma i extra provision beroende
på årlig ökning av den intjänade premien.
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Övriga försäkringar
• 10 procent av varje inbetald premie med undantag för Tjänstegrupplivförsäkring. För sådan utgår ingen ersättning.
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Information om
försäkringsförmedlaren
Klagomål

Om du är missnöjd med det sätt på vilket banken distribuerat försäkringen till dig, ska du i första hand vända dig till ditt
bankkontor. Är du missnöjd med det svar du får av banken kan du begära att få frågan prövad av Swedbanks Klagomålsansvarige, 105 34 Stockholm. Vem som är klagomålsansvarig för försäkring hittar du på www.swedbank.se. Du kan också
vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon; 08-508 860 00, webbplats; www.arn.se,
e-post; arn@arn.se, dock inte om du är näringsidkare. Du har naturligtvis alltid möjlighet att vända dig till allmän domstol, i
första hand tingsrätt. Konsumenter kan få råd och vägledning hos Konsumenternas bank- och finansbyrå och Konsumenternas
försäkringsbyrå; Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon; 0200-22 58 00, webbplats; www.konsumenternas.se, till
Konsumentverket (Hallå konsument), Box 48, 651 02 Karlstad, telefon; 0771-525 525, webbplats; www.hallakonsument.se,
e-post; info@hallakonsument.se, samt hos den kommunala konsumentvägledningen (kontakta din kommun).

Ansvarsförsäkring

För det ansvar banken har som förmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution, har banken tecknat ansvarsförsäkring
i Sparia Group Försäkrings AB. Försäkringen täcker skada på högst 1.300.380 euro per krav och 5.201.500 euro totalt för
försäkringsperioden. Du kan rikta dina krav mot banken eller direkt mot Sparia (Sparia Group Försäkrings AB,
tel 08-585 900 00, adress: Swedbank AB, 105 34 Stockholm). En förutsättning för rätt till skadestånd är att du framställt
dina anspråk till banken inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att skada har uppkommit. Om
underrättelse inte görs inom skälig tid, faller rätten till skadestånd bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från
distributionstillfället.

Information om
behandling av
personuppgifter

För information om Swedbanks behandling av personuppgifter, vänligen se Swedbanks hemsida; swedbank.se,
kontakta kundcenter eller ditt kontor.
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DOKUMENTATION AV
Försäkrings- och investeringsrådgivning
- Företag
Rådgivare

p-id

Datum

2022-11-14
Kontor

Företagets namn

Organisations- eller personnummer

Allmänna uppgifter om företaget
När bildades företaget

Ägarförhållande

Bransch

Antal personer verksamma i företaget

Omsättning

Resultat enligt senaste årsredovisning

Kollektivavtal/Hängavtal

Nej

Om Ja, ange vilket

Ja

Finns ett placeringsreglemente/placeringspolicy

Nej

Ja

Syftet med rådgivningen
Genomgång av
pensions- och försäkringsskydd

Försäkringslösningar för
ledningspersoner

Företagsplacering

Om Annat, ange syfte

Annat

Befintliga pensions- och livförsäkringar betalda av företaget
(om rådgivning avser företagarens eller anställdas försäkringsskydd)

Typ av försäkring
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Försäkringsnivå (t ex % av lön, max sjuk etc)

Vilka personalkategorier omfattas?

Företagets önskemål, krav och behov

Belopp att placera (ifylles vid företagsplacering)
Engångsbelopp

kr

Regelbunden avsättning

kr/mån

Riskprofil (ifylles vid företagsplacering)
Kunskap/
Erfarenhet

Bedömer du som rådgivare att kunden har tillräcklig kunskap och erfarenhet
om Fonder och förstår investeringens risker och egenskaper?

Ja

Nej

Har kunden/företaget gjort två eller fler transaktioner i Fonder de senaste fem åren?

Ja

Nej

Ange hur du bedömer att kunden fått kunskapen och erfarenheten av Fonder

Kunden har genomfört en utbildning på eftergymnasial nivå som gett information om finansiella instrument
Kunden jobbar eller har jobbat i minst ett år, inom ett yrke i finansbranschen som gett information om Fonder
Kunden har ett innehav i Fonder eller har handlat med dem tidigare (enligt frågan ovan)
Vi har gått igenom vad Fonder innebär och jag bedömer att kunden förstår dess egenskaper och risker
Kundens yrke

Spartid

Spartid/Riskbenägenhet

Riskbenägenhet. Vilka egenskaper vill du att ditt sparande ska ha?

Placering på 1-2 års sikt
Placering på 3-4 års sikt

Kunden vill inte att sparandet svänger mycket i värde och accepterar därför
en lägre avkastning (låg risk)

Placering på 5-7 års sikt

Kunden accepterar att sparandet kan svänga i värde för möjligheten till
högre avkastning (mellanrisk)

Placering på 8- års sikt

Kunden strävar efter hög avkastning och accepterar att sparandet kan
svänga mycket i värde (hög risk)

Kunden vill ha ett bekvämt sparande, där man inte behöver göra omplaceringar själv

Bekväm/Aktiv

Kunden vill vara aktiv och följa sitt sparande regelbundet och göra omplaceringar
Beskrivning
av risknivån

Föreslagna placeringar
Belopp (+/-)

Tid

Risk

Ekonomiska förhållanden/Övrigt
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Ekonomiska och andra förhållanden av betydelse för valet av försäkringsprodukt/placering
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Produkt/Finansiella instrument

Rekommendationer/Lämplighetsförklaring
Förklaring till varför produkten bäst motsvarar kundens önskemål och behov. Kommentera även om kunden avråtts från att vidta en åtgärd och ange skälen för detta.

BESVARAS AV FÖRETAGET
De uppgifter jag lämnat är riktiga och fullständiga.
Lämnade uppgifter är riktiga, men vissa uppgifter har utelämnats (se strukna fält). Jag är medveten om att
utelämnade uppgifter kan påverka rådgivningens omfattning och innehåll.
Vid placering:
Jag förstår beskaffenheten och innebörden av de valda instrumenten och den risk det innebär att placera i dem.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som investeras i finansiella instrument
kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Information
Tidpunkt när denna blankett och blanketten
"Information om förmedlaren" gjorts tillgänglig
för kunden.

Datum

Underskrift av firmatecknare
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Roll på företaget

Rådgivarens underskrift
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Underskrift

Namnförtydligande
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Rådgivarens yrkesroll

Information om Swedbank och
om handel med fondandelar
Utgivningsdatum

2021-03-10
Allmän information om Banken
Namn:
Adress:
Tel:
Hemsida:

Swedbank AB (publ)
105 34 Stockholm
08-585 910 00
www.swedbank.se

Banken är moderbolag i Swedbank-koncernen. Banken är ett bankaktiebolag som i enlighet med lagen om bank- och finansieringsrörelse har
tillstånd att bedriva bankrörelse.
Banken har även tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen
om värdepappersmarknaden. Tillstånd har erhållits enligt 2 kap 1 §, punkt
1-7 och omfattar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera
finansiella instrument
Utförande av order på kunders uppdrag
Handel för egen räkning
Portföljförvaltning
Investeringsrådgivning
Garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande

Tillsynsmyndighet
Banken står under tillsyn av Finansinspektionen. Adress: Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm. Hemsida: www.fi.se.
I vissa konsumentfrågor står Banken dessutom under Konsumentverkets
tillsyn. Adress: Konsumentverket, Tage Erlandergatan 8 A, Box 48, 651 02
Karlstad.
Den finansiella tjänsten egenskaper och rapportering
Banken registrerar för kunds räkning och enligt kunds uppdrag fondandelar på fondkonto i enlighet med avtal om fondkonto och fondhandel
(”Fondkontoavtalet”). Banken tar även emot köp- och inlösenuppdrag
avseende fondandelar över fondkontot. Se vidare Fondkontoavtalet och
dess villkor.
Banken tillställer Kunden avräkningsnota efter varje köp eller inlösen av
fondandelar, förutom vid köp under regelbundet sparande. Vid regelbundet sparande lämnas informationen halvårsvis. Kunden erhåller dessutom rapportering avseende bl.a. sitt innehav i fondandelar registrerade på
fondkontot i enlighet med vad som anges i villkoren till Fondkontoavtalet,
punkt 3.3.
Inspelning av telefonsamtal och elektronisk kommunikation
Banken spelar in och bevarar telefonsamtal och annan elektronisk kommunikation som kan antas leda till transaktion, exempelvis i samband med
att Kunden lämnar uppdrag om handel eller instruktioner avseende Kundens fondkonto och/eller anslutet likvidkonton till Banken. Kopior av inspelade samtal och bevarad elektronisk kommunikation med Kunden kommer att finnas tillgängliga på begäran under en period på fem år. Kunden
har rätt att på begäran få ta del av inspelade samtal och bevarad elektronisk kommunikation, för vilket Banken har rätt att ta ut en skälig avgift.
Swedbanks investeringsrådgivning m m
Den investeringsrådgivning som Banken tillhandahåller är inte oberoende, eftersom det urval av finansiella instrument som Banken lämnar rådgivning om kan vara utfärdade av Banken själv eller företag som Banken
har nära förbindelser med, t ex Swedbank Robur Fonder AB.
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Banken gör inte någon regelbunden bedömning av om de placeringar som
Banken rekommenderat vid en investeringsrådgivning är fortsatt lämpliga. Kunden har dock möjlighet att minst en gång om året kontakta Banken för att få en bedömning av om de finansiella instrument som Kunden
investerat i enligt tidigare lämnade investeringsrådgivningen fortfarande
är lämpliga.
När Banken tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning kommer Banken att bedöma om en tjänst eller ett instrument är
lämplig(t) för Kunden innan Banken tillhandahåller tjänsten eller rekommenderar instrumentet. Bedömningen gör Banken mot bakgrund av Kundens investeringsmål, finansiella ställning samt erfarenhet av och kunskap om tjänsten eller transaktionen. I syfte att hjälpa Kunden att fatta
ett välinformerat beslut vid investeringsrådgivning får en icke-professionell kund dessutom alltid en skriftlig lämplighetsförklaring som anger
hur den rådgivning som ges motsvarar Kundens preferenser, behov och
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andra egenskaper. Vid andra typer av tjänster än investeringsrådgivning
och portföljförvaltning kommer Banken att bedöma om tjänsten passar
Kunden mot bakgrund av Kundens kunskaper och erfarenheter avseende
tjänsten ifråga. En sådan bedömning görs dock inte i det fall Kunden på
egen begäran lägger order på sådana finansiella instrument som Banken
bedömer vara okomplicerade.
När Banken tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning kommer Banken att ta hänsyn till hållbarhetsrisk i enlighet med Bankens ”Policy för integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut samt
investerings- och försäkringsrådgivning om finansiella produkter”. Det
sker bl.a. genom att Banken identifierar och hanterar hållbarhetsrisker
när Banken väljer ut fonder till sitt fondutbud. Mer information om vår urvalsprocess finns under ”Swedbanks hållbarhetskriterier” på vår hemsida.
Information om hållbarhetsrisker och dess troliga inverkan på avkastningen för en specifik fond finns i informationsbroschyren för fonden.
Hållbarhetsrisk är en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktiskt eller potentiell betydande negativ inverkan på en investerings värde.
Exempel på hållbarhetsrisk är konsekvenserna av miljöförstöring, (t.ex.
förbud som gör att verksamhet måste ställa om eller avvecklas, minskad efterfrågan, svårighet att erhålla finansiering eller fysisk risk som
utarmning av resurser och naturkatastrofer), konsekvenser av brott mot
mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, jämställdhet, korruption
och mutor samt konsekvenserna av bristande bolagsstyrning. Det innebär att både miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser
som härrör från exempelvis ett bolags egen verksamhet och sådana som
inträffar oberoende av den verksamhet som bolaget bedriver kan innebära en hållbarhetsrisk för bolaget.
Språk och metoder för kommunikation
Avtalsvillkor och information om tjänsten tillhandahålls på svenska. Under avtalstiden kommer Banken att kommunicera med Kunden på svenska. Banken kan, för fonder som inte förvaltas av Swedbank Robur Fonder
AB, komma att tillhandahålla information på engelska. Kommunikation
mellan Kunden och Banken kan ske genom brev, att Kunden besöker något av Bankens kontor eller nyttjar Bankens telefon- eller internettjänst.
Banken kan, beroende på omständigheterna och lämplighet, kommunicera med Kunden via brev, telefon, e-post, Bankens internettjänst eller
annan elektronisk kommunikation.
Riktlinjer för utförande av order
Vid utförande av Kundens order strävar Banken alltid efter att uppnå bästa möjliga resultat för Kunden. I syfte att åstadkomma detta har Banken
antagit riktlinjer för utförande av order. För ytterligare information om
hur Banken utför order avseende fondandelar hänvisas till villkoren till
Fondkontoavtalet punkt 4.5.
Egenskaper och risker avseende fonder och fondandelar
En fond är en ”portfölj” av olika slags finansiella instrument, till exempel aktier och obligationer. Fonden ägs gemensamt av andelsägarna som
sparar i fonden och förvaltas av ett fondbolag. Det finns olika slags fonder
med olika placeringsinriktning. Med placeringsinriktning menas vilken typ
av finansiella instrument som fonden placerar i. Nedan redogörs i korthet
för några av de vanligaste fondtyperna. För ytterligare information se
Konsumenternas bank- och finansbyrås hemsida, www.konsumentbankbyrån.se, och Fondbolagens förenings hemsida, www.fondbolagen.se.
En aktiefond placerar allt, eller huvudsakligen allt, kapital som andelsägarna inbetalat i aktier. Blandfonder med både aktier och räntebärande
instrument förekommer också, liksom rena räntefonder där kapitalet huvudsakligen placeras i räntebärande instrument. Det finns även till exempel indexfonder som inte förvaltas aktivt av någon förvaltare utan som
istället placerar i finansiella instrument som följer sammansättningen i ett
visst bestämt index. En av idéerna med en aktiefond är att den placerar i
flera olika aktier och andra aktierelaterade finansiella instrument vilket gör
att risken för andelsägaren minskar jämfört med risken för den aktieägare
som placerar i endast en eller i ett fåtal aktier. Andelsägaren slipper vidare
att välja ut, köpa, sälja och bevaka aktierna och annat förvaltningsarbete
runt detta. Principen för räntefonder är densamma som för aktiefonder
– placering sker i olika räntebärande instrument för att få riskspridning i
fonden och förvaltningen i fonden sker efter analys av framtida räntetro.
En fond-i-fond är en fond som placerar i andra fonder. En fond-i-fond kan
ses som ett alternativ till att själv välja att placera i flera olika fonder. Man
kan därmed uppnå den riskspridning som en väl sammansatt egen fondportfölj kan ha. Det finns fond-i-fonder med olika placeringsinriktningar
och risknivåer.
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En ytterligare typ av fond är hedgefond. Hedge betyder skydda på engelska. Trots att hedging är avsett att skydda mot oväntade förändringar i
marknaden kan en hedgefond vara en fond med hög risk, då sådana fonder ofta är högt belånade. Skillnaderna är dock stora mellan olika hedgefonder. Det finns även hedgefonder med låg risk. Hedgefonder försöker
ge en positiv avkastning oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp
eller ner. En hedgefond har mycket större frihet i sina placeringsmöjligheter än traditionella fonder.
Placeringsinriktningen kan vara allt från aktier, valutor och räntebärande
instrument till olika arbitragestrategier (spekulation i förändringar av till
exempel räntor och/eller valutor). Hedgefonder använder sig oftare än
traditionella fonder av derivat i syfte att öka eller minska fondens risk.
Blankning är också ett vanligt inslag. Blankning innebär att den som lånat finansiella instrument och samtidigt förbundit sig att vid en senare
tidpunkt till långivaren återlämna finansiella instrument av samma slag.
Fonder kan också delas in i värdepappersfonder (även kallade UCITS-fonder) och alternativa investeringsfonder. Svenska specialfonder tillhör den
sistnämnda kategorin. Värdepappersfonder är de fonder som uppfyller
det så kallade UCITS-direktivets krav, främst vad gäller placeringsbestämmelser och riskspridning. De regleras av den svenska lagen om värdepappersfonder. Såväl svenska som utländska värdepappersfonder (som
fått tillstånd i sitt hemland inom EES), får säljas och marknadsföras fritt
i samtliga EES-länder. Specialfonder (exempelvis så kallade hedgefonder)
är alternativa investeringsfonder och fonder som på något sätt avviker
från reglerna i UCITS-direktivet. Det är därför särskilt viktigt för dig som
kund att ta reda på vilka placeringsregler som gäller för en specialfond du
avser att placera i. Detta framgår av fondens informationsbroschyr och
faktablad. Dessa fonder regleras av den svenska lagen om förvaltare av
alternativa investeringsfonder. Varje fondbolag är skyldigt att självmant
erbjuda potentiella investerare det faktablad som avser fonden. Alternativa investeringsfonder får inte marknadsföras och säljas fritt utanför
Sverige. För de fonder som placerar i utländska finansiella instrument
tillkommer även en valutarisk.
Andelsägarna får det antal andelar i fonden som motsvarar andelen insatt kapital i förhållande till fondens totala kapital. Andelarna kan köpas
och lösas in genom värdepappersföretag som saluför andelar i fonden
eller direkt hos fondbolaget. Det är dock viktigt att beakta att vissa fonderna kan ha förutbestämda tidpunkter då fonden är ”öppen” för köp och
inlösen, varför det inte alltid är möjligt med regelbunden handel. Andelarnas aktuella värde beräknas regelbundet av fondbolaget och baseras
på kursutvecklingen av de finansiella instrument som ingår i fonden. Det
kapital som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det
är därför inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Intressekonflikter och incitament
Banken söker i möjligaste mån undvika intressekonflikter mellan Banken
och Bankens kunder. I de fall en kunds och Bankens intressen inte sammanfaller strävar Banken efter att Kundens intressen inte åsidosätts.
Regler avseende intressekonflikter finns i olika interna policydokument.
För ytterligare information hänvisas till Bankens blanketter ”Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Swedbanks värdepappersrörelse” respektive ”Information om incitament”.
Information om priser och avgifter
Uppgift om aktuella priser finns att tillgå på Bankens kontor eller hemsida
www.swedbank.se.
För värdepapperstjänster betalar Kunden, i förekommande fall, en avgift.
Hur aktuell avgift betalas och sättet för fullgörande framgår av Fondkontoavtalet och dess villkor punkt 5.
Förutom tjänstens pris kan det tillkomma ytterligare skatter, avgifter och
kostnader, som inte påförs eller betalas av banken.
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Avtalets löptid, uppsägning av avtalet och tillämplig lag
Fondkontoavtalet löper tillsvidare. Både du och Banken säga upp avtalet
till upphörande efter två månader från lämnat meddelande om uppsägning. Båda parter har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om
någon part väsentligt har brutit mot avtalet.
Då Fondkontoavtalet upphör ska du och Banken genast reglera samtliga
utestående förpliktelser enligt avtalet. I samband med avtalets upphörande ska du överenskomma med Banken hur eventuella fondandelar ska
utlämnas/överföras till dig. Se vidare punkt 10 i villkoren till Fondkontoavtalet. För Fondkontoavtalet gäller svensk lag, se vidare punkt 16 i
villkoren till Fondkontoavtalet.
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Reklamationer, klagomål och ersättningsanspråk
Vid reklamationer och klagomål med ersättningsanspråk ska Kunden utan
dröjsmål vända sig till sitt kontor eller till Kundcenter. Om en reklamation
eller ett klagomål inte kan tillmötesgås, ges Kunden en besvärshänvisning som informerar om hur Kunden kan föra ärendet vidare inom Banken.
Besvärshänvisningen finns också tillgänglig på Swedbank.se under Om
Swedbank och Kontakta oss. Kunden har också alltid möjlighet att vända
sig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för att få sitt ärende
prövat. Dessutom kan Kunden utan kostnad erhålla information om gällande regler och praxis från Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

INFORMATION OM
Kundkategorisering
Utgivningsdatum

2021-11-02
Enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ska bankens
alla kunder som köper eller säljer värdepapper eller fondandelar, eller gör andra transaktioner på värdepappersmarknaden delas in i
olika kundskyddsnivåer. Skyddet är olika för olika kundgrupper. Hur
kunden kategoriseras avgörs av kundens kunskaper, erfarenhet och
övriga förhållanden. Kunderna delas in i icke-professionella kunder,
professionella kunder eller jämbördiga motparter. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har
jämbördiga motparter.
Om banken inte meddelar annat kategoriserar banken dig
som icke-professionell med högsta skyddsnivå.
Icke-professionell kund
Denna grupp har högst kundskydd. Det innebär bland annat att
banken kommer att informera kunden om banken och dess tjänster.
Banken kommer också att lämna information om aktuella finansiella instrument och riskerna med, samt kostnader och andra avgifter
för handel i, dessa. När banken tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning kommer banken att bedöma om en
tjänst eller ett instrument är lämplig(t) för kunden innan banken
tillhandahåller tjänsten eller rekommenderar instrumentet. Bedömningen gör banken mot bakgrund av kundens investeringsmål,
finansiella ställning samt erfarenhet av och kunskap om tjänsten
eller instrumentet. I syfte att hjälpa kund fatta ett välinformerat
beslut vid investeringsrådgivning får en icke-professionell kund
dessutom alltid en skriftlig lämplighetsförklaring som anger hur
den rådgivning som ges motsvarar kundens preferenser, behov
och andra egenskaper. Vid andra typer av tjänster än investeringsrådgivning och portföljförvaltning kommer banken att bedöma om
tjänsten passar kunden mot bakgrund av kundens kunskaper och
erfarenheter avseende tjänsten ifråga. En sådan bedömning görs
dock inte i det fall kunden på egen begäran lägger order på sådana
finansiella instrument som banken bedömer vara okomplicerade.
Under vissa omständigheter kan en icke-professionell kund på begäran och efter bankens medgivande omkategoriseras till professionell kund. Det kan ske generellt, eller för vissa grupper av finansiella instrument och tjänster. En omkategorisering till professionell
kund innebär att skyddsnivån blir lägre för kunden. För en sådan
omkategorisering gäller speciella förutsättningar. Närmare upplysningar lämnas av din rådgivare eller ditt lokala bankkontor.
Professionell kund
Professionella kunder förväntas ha tillräcklig erfarenhet, kännedom
och sakkunskap för att fatta sina egna, välgrundade investeringsbeslut och göra en tillfredställande bedömning av de risker kunden
löper. Vid tillhandahållandet av investeringsrådgivning gör banken
normalt inte någon bedömning av kundens relevanta erfarenhet
och kunskap. Banken gör inte heller någon bedömning av kundens
erfarenhet och kunskap i samband med portföljförvaltning. En professionell kund erbjuds inte heller någon skriftlig lämplighetsförklaring.
Vid andra typer av tjänster än investeringsrådgivning och portföljförvaltning görs ingen bedömning avseende om tjänsten är
passande mot bakgrund av kundens erfarenhet och kunskap. Det
finns dessutom utrymme för andra begränsningar rörande informationsutbyte mellan bank och kund.
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En kund som kategoriserats som professionell kund kan på begäran och efter bankens medgivande omkategoriseras till icke-professionell kund, vilket innebär att kundskyddet ökar. Professionella
kunder kan också på begäran och efter bankens medgivande omkategoriseras till jämbördig motpart, vilket innebär att kundskyddet sänks. Närmare upplysningar om det lämnas av din rådgivare
eller ditt lokala bankkontor.
Jämbördig motpart
Jämbördiga motparter har lägst kundskydd. I samband med investeringsrådgivning och portföljförvaltning gör banken dock en bedömning av om tjänsten är lämplig för kunden mot bakgrund av
kundens syfte med investeringen.
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En kund som kategoriserats som jämbördig motpart kan på begäran och efter bankens medgivande omkategoriseras till professionell kund eller till icke-professionell kund, vilket innebär att skyddsnivån höjs. Närmare upplysningar lämnas av din rådgivare eller ditt
lokala bankkontor.

Sammanfattande information om
hantering av intressekonflikter i
Swedbanks värdepappersrörelse
Utgivningsdatum

2017-11-01
Enligt lag har du som kund rätt att få information om de riktlinjer
för intressekonflikter som Swedbank AB (”Swedbank” eller ”banken”) har.
Med intressekonflikter menas att banken och du kan ha olika intressen av utfallet av ett uppdrag som banken utför för din räkning. Intressekonflikter kan också uppkomma mellan dig och en
annan kund när banken ska ta tillvara bådas intressen.
Att olika parter har skilda intressen är vanligt i affärslivet. Som exempel kan nämnas de olika intressen som finns mellan köpare och
säljare, mellan producent och konsument eller mellan företag och
dess anställda. Intressekonflikter kan innebära problem när en part
har flera olika intressen att tillvarata samtidigt om intressekonflikterna inte hanteras på ett lämpligt sätt.
Ditt förtroende för Swedbank är av största betydelse för banken.
Swedbank tillhandahåller ett stort utbud av finansiella tjänster där
skilda verksamheter ingår. Detta kan bidra till att det ibland kan
vara svårt att överblicka de intressekonflikter som kan uppstå mellan dig och banken. För att du ska känna dig trygg och säker på att
banken hanterar eventuella intressekonflikter på ett sådant sätt
att dina intressen tas tillvara beskrivs nedan hur Swedbank arbetar med dessa frågor.
Interna regler och kontroll av regelefterlevnad
Swedbank vidtar alla lämpliga åtgärder för att identifiera, dokumentera och hantera de intressekonflikter som uppkommer i verksamheten. Viktigt i hanteringen är bland annat att:
• det finns en organisatorisk och fysisk åtskillnad mellan bankens
olika funktioner och enheter,
• banken är tydlig och öppen i beskrivningen av bankens olika
funktioner eller enheter,
• banken säkerställer och bevarar den interna sekretessen mellan
olika funktioner och enheter,
• banken motverkar att jävsförhållanden uppkommer i verksamheten,
• banken har en oberoende funktion för kontroll av hur reglerna
efterlevs.
I banken finns utöver en intressekonfliktspolicy och etiska riktlinjer
även en rad interna instruktioner som anger hur intressekonflikter
ska hanteras så att kundernas intressen beaktas. Exempel på sådana instruktioner är bankens regler om:
• hanteringen av anställdas egna värdepappersaffärer,
• anställdas uppdrag vid sidan av tjänsten (bisysslor),
• hur rådgivning kring finansiella instrument ska gå till,
• hur banken ska uppträda på värdepappers- och valutamarknaden,
• vilka åtgärder banken ska vidta vid utförande av en order om
köp eller försäljning av värdepapper för att uppnå bästa möjliga
resultat i fråga om pris, kostnad, snabbhet m.m.
• hur bankens oberoende och objektivitet vid utfärdande av investeringsanalyser ska upprätthållas, och
• hur banken ska uppträda när den är så kallat emissionsinstitut
eller medverkar vid företagsuppköp.
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Utbildningsinsatser och rutiner
På banken utbildas berörd personal kontinuerligt i frågor som rör
intressekonflikter och etiskt förhållningssätt. Banken har även särskilda rutiner för uppföljning av att externa och interna regelverk
efterlevs och ser årligen över hanteringen av intressekonflikter.
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Ytterligare information
Om bankens åtgärder inte räcker till för att förhindra att dina intressen kan komma att påverkas negativt kommer banken att informera dig om intressekonflikten ifråga innan banken åtar sig att
genomföra det uppdrag du lämnat till banken.
Vill du ha ytterligare information kring intressekonflikter kan du
vända dig till ditt bankkontor.

