Prislista 2021-04-01

SPPs PLUSkapital
– privat kapitalförsäkring
Ordinarie avgifter vid nyteckning av SPPs privata kapitalförsäkring PLUSkapital.
Avgift tas ut på försäkringskapitalet.
Avgiftsmodeller vid nyteckning*

Avgift SPPs entrélösning

Bruttomodell
Fast avgift
(per år)

Kapitalavgift
(per år)

Garantiavgift
(per år)

Fondförsäkring

240 kr

0,45 %

0%

Traditionell
försäkring

240 kr

0,80 %

0,20 %

Fast avgift
(per år)

Kapitalavgift
(per år)

Garantiavgift
(per år)

Fondförsäkring

0 kr

0,25 %

0%

Traditionell
försäkring

0 kr

0,60 %

0,20 %

Mellanmodell

Nettomodell
Fast avgift
(per år)

Kapitalavgift
(per år)

Garantiavgift
(per år)

Fondförsäkring

0 kr

0%

0%

Traditionell
försäkring

0 kr

0,35 %

0,20 %

* Befintliga avtal kan ha andra avgifter än vad som anges ovan.
Kontakta oss eller din rådgivare för mer information.

Fondförvaltningsavgift

Om inget val av fondfördelning görs placeras premien i SPP
Mix 50. Fondförvaltningsavgiften för SPPs entrélösning är 0,70
procent per år.

Kapitalförvaltningskostnad
Vid förvaltning i Sparande med garanti (traditionell försäkring)
reduceras avkastningen på försäkringskapitalet med uppkomna
kostnader för kapitalförvaltningen. Årlig kapitalförvaltningskostnad är 0,21 procent.

Avgift vid återköp
Återköp kan göras tidigast efter ett års försäkringstid. Vid återköp är avgiften 500 kronor. I det fall försäkringskapitalet vid återköpstillfället understiger 1 prisbasbelopp tar SPP ingen avgift.
Försäkringsavtal tecknade digitalt via spp.se, eller tecknade med
nettomodell, kan återköpas utan att avgift tas ut.

Ändringsrätt
SPP har rätt att ändra sina avgifter, kostnader och beräkningsantaganden på sätt som närmare beskrivs i försäkringsvillkoren.

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

SPP 1419/apr -21

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

