Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag

Bilaga 1
Bolagets ersättning
Svenska Finans & Försäkringsteamet AB, nedan benämnt Bolaget, erhåller ersättning från försäkrings- och
produktbolag avseende de produkter kunden valt. Bolaget är alltid återbetalningsskyldigt till försäkrings- och
produktbolag och ansvarar för eventuella annulleringar som kan uppstå för det fall kunden önskar avbryta en
ingången försäkringslösning.
Bolaget emottar inte ersättning direkt från kunden, med undantag för de fall då kunden väljer att ingå separata
serviceavtal som närmare specificeras nedan.
De kostnader som är förknippade med de produkter och/eller försäkringslösningar som kunden har möjlighet att
välja genomgås nogsamt vid det första mötet med kunden. I samband med detta erhåller även kunden utförlig
skriftlig produktinformation. De avgifter som kunden ska betala är de fasta avgifter som försäkringsbolagen erhåller
och som närmare specificeras nedan.
Avgiften som kunden betalar till försäkrings- eller produktbolaget eller fond- och förvaltningsavgifter är inte
detsamma som de ersättningar som Bolaget erhåller från försäkrings- eller produktbolaget. Avgiften som kunden
betalar för valda produkter till försäkringsgivaren eller produktbolaget är noga specificerat i den kunddokumentation
som upprättas i samband med mötet och redogörs för i samband med kundmötet.
Bolaget erhåller ett årligt bestånd 0-0,5 % så länge kunden är kvar som kund hos försäkringsbolaget. Detta avser
endast löpande försäkringsavtal, inte engångsinsättningar.
Skandia depå försäkring, K/P
Skandia traditionell försäkring, K/P
Folksam kapitalförsäkring, traditionell alt fond
SEB kapitalförsäkring

2,5 %
3,0 %
3,5 %
2,0 %

För löpande sparande (månadspremie) i pensions- och kapitalförsäkring utgår ersättning med maximalt 20 % på
första årets premie.
För produkter från Garantum, Erik Penser, Strukturinvest, Skandia, Carnegie, Mangold utgår ersättning med 3-4 % på
nominellt belopp.
För förvaltat kapital utgår en ersättning om maximalt 0,7 % av det förvaltade beloppet.
PPM ersätts för varje enskilt tecknat avtal ersätts 100 kr/avtal/år.
Servicepaket/betalpaket erbjuds och kunder som önskar olika paketlösningar som kund hos
Svenska Finans utgår en månadsavgift på tre olika paketnivåer;
Bas paket 140 kr/månad
Premium paket 195 kr/månad
Exekutiv paket 350 kr/månad
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