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SPPs Kapitalförsäkring
– företagsägd
Ordinarie avgifter i SPPs Kapitalförsäkring – företagsägd. Avgift tas ut på premie och/eller
försäkringskapital.
Premieavgift1

Kapitalavgift2 (per år)

Fast avgift 3 (per år)

Garantiavgift 4 (per år)

Fondförsäkring

0%

0,45 %

240 kr

–

Traditionell försäkring

0%

0,80 %

240 kr

0,2 %

1) För avtal som ingåtts före 1 april 2017 är premieavgiften 1 procent för traditionell försäkring.
2) För avtal som ingåtts före 1 april 2017 är kapitalavgiften 0,60 procent för fondförsäkring och 0,75 procent för traditionell försäkring.
3) För avtal som ingåtts före 1 april 2017 är fast avgift 480 kronor för traditionell försäkring.
4) Garantiavgift gäller traditionell försäkring och sparande från och med 1 januari 2016.

Netto (endast vid försäkring tecknad genom försäkringsförmedlare)
Premieavgift

Kapitalavgift (per år)

Fast avgift (per år)

Fondförsäkring

0%

0%

0 kr

–

Traditionell försäkring

0%

0,35 %

0 kr

0,2 %

För de fonder som ingår i en fondförsäkring tar fondförvaltaren
ut en förvaltningsavgift innan fondkursen fastställs. Förvaltningsavgiften för fonderna i SPPs fondsortiment varierar mellan
0,1 och 2,0 procent per år och redovisas för respektive fond på
spp.se/fondlista.

Ingen återköpsavgift tas ut på avtal som tecknas med avgiftsmodell Netto.
För avtal som ingåtts före 1 april 2017 är avgiften 1 procent av
försäkringskapitalet, dock lägst 500 kronor, oavsett när återköp
sker.

Kapitalförvaltningskostnad

Avgift vid flytt av försäkringskapital

Vid förvaltning av försäkringskapitalet i traditionell försäkring reducerar uppkomna kostnader för kapitalförvaltningen avkastningen på kapitalet. Årlig kapitalförvaltningskostnad är 0,21 procent.

Vid flytt av försäkringskapital från SPP är avgiften 2,5 procent av
försäkringskapitalet, dock lägst 500 kronor.

Avgift vid återköp

SPP har rätt att ändra sina avgifter och beräkningsantaganden på
sätt som närmare beskrivs i respektive försäkringsvillkor. Angivna
avgifter gäller till dess att SPP meddelar annat. Kostnader varierar
över tiden.

Återköp kan göras tidigast efter ett års försäkringstid.
Vid återköp av fondförsäkring före fem års försäkringstid är avgiften 1 procent av försäkringskapitalet. Därefter tas ingen avgift ut
för återköp.
Vid återköp av traditionell försäkring före tio års försäkringstid
är avgiften 1 procent av försäkringskapitalet. Därefter tas ingen
avgift ut för återköp.

Ändring av avgifter och kostnader

Särskilda villkor
För vissa försäkringar har det tillämpats särskilda villkor. Det kan
innebära att försäkringen till exempel har en annan avgift än vad
som anges i denna prislista.
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