ÖKA DIN TRYGGHET

Trygghetsportfölj Försäkring
Trygghetsportfölj Försäkring passar dig som vill ha ett tryggt sparande med
jämn avkastning till begränsad risk. Du får professionell förvaltning men
behöver inte följa vad som händer på marknaderna. Enkelt och bekvämt.
Trygghetsportfölj Försäkring är en fondportfölj som du kan
välja för ditt försäkringssparande. Den består av speciellt
utvalda fonder med syfte att skapa en jämn avkastning till en
begränsad risk.
Det är ett enkelt och bekvämt sparande för dig själv, familjen
eller företaget, eftersom du inte behöver lägga ner så mycket
tid på sparandet.
Så här fungerar det
Fonderna i portföljen är utvalda för att ta del av marknadsuppgångar och samtidigt erbjuda visst skydd mot eventuell risk vid
nedgångar. Portföljen innehåller fonder från tre olika förvaltare:
Swedbank Robur Dynamic A (20%), Schroder Global Dynamic
Balanced Fund (40%) och BlackRock Dynamic Diversified
Growth Fund (40%).
Fonderna i portföljen är fördelade enligt principen 20-40-40
och inbetalningarna fördelas på samma sätt. Den procentuella
fördelningen av marknadsvärdet i fondportföljen kan förändras med marknadernas utveckling.
De utvalda fonderna
Swedbank Robur Dynamic A har en speciell förvaltningsteknik som syftar till att begränsa nedgångar till högst 10
procent per tolvmånadersperiod. Fonden investerar i svenska
och utländska aktier, traditionella obligationer och företagsobligationer.
Schroder Global Dynamic Balanced Fund ger skydd mot
kraftiga nergångar med målet att ge en avkastning på 3
procent över den riskfria räntan och att aldrig gå ner mer än
10 procent under 12 månader. Fonden placerar i aktier, råvaror,
fastigheter och obligationer, dock maximalt 60 procent i risktillgångar (aktier, råvaror med mera).

BlackRock BSF Euro Dynamic Diversified Growth Fund har
som mål att ge en avkastning på 3 procent över den riskfria
räntan. Fonden investerar globalt i ett flertal tillgångsslag
som aktier, råvaror, räntor, obligationer, alternativa placeringar och likvida medel. Fonden är utvecklad för att utnyttja
marknadens positiva utveckling och samtidigt minska risken
för kapitalförluster genom att minimera exponeringen mot
extrema utfall.
Pris
Vid placering i Trygghetsportfölj Försäkring blir den totala portföljavgiften 1,12 procent.
Fond

Andel av portfölj

Förvaltningsavgift

Swedbank Robur
Dynamic A

20%

0,6%

BlackRock Dynamic
Diversified Growth

40%                                                 

1,25%

Schroder Global
Dynamic Balanced  

40%                                         

1,25%

100%                                         

1,12%

Totalt

Vill du veta mer?
Läs mer om fonderna i Trygghetsportfölj Försäkring på
swedbank.se/fondtorget. Kontakta oss på banken så tittar vi
tillsammans igenom vilket sparande som passar dig bäst.
Kortfakta
Kan väljas i
(privatpersoner):

Kapitalspar (samtliga)
Pensionsförsäkring (Fond och Depå)

Kan väljas i
(företag):

Företagskapital (Fond och Depå)
Direktpension (Fond och Depå)
Tjänstepension (Fond och Depå)

Försäkringsgivare:

Swedbank Försäkring AB
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Detta dokument innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Swedbank Försäkring AB. För att avgöra om produkten är lämplig för just dig, krävs
en individuell rådgivning som bland annat omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål. Observera! Historisk avkastning
är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta
kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser finns att hämta på bankens kontor eller på www.swedbank.se/fondtorget.
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