FAKTABLAD MED SÄRSKILD
INFORMATION
Syfte
Detta Faktablad ger dig särskild fakta om denna investeringsalternativ. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå
produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT
Produkt: _________ Wealins Life Finland - investeringsstrategi Aggressiv 75

Ring _________________________ +352 437 43 5200 för mer information

Försäkringsbolag: _________________________________ WEALINS S.A.

Tillsynsmyndighet: _____________ Commissariat aux Assurances (CAA)

Webbplats: ____________________________________ www.wealins.com

Faktabladets produktionsdatum: _______________________ 01-01-2020

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?
Mål

Inom investeringsalternativ Wealins Life Finland - Investeringsstrategi Aggressiv 75 investeras minst 25% av kapitalet i
obligationer, penningmarknadsinstrument och/eller jämförbara tillgångar. Upp till 75% av kapitalet investeras i aktier och/eller
andra spekulativa finansiella instrument.

Målgrupp

Investeringsalternativ Wealins Life Finland - Investeringsstrategi Aggressiv 75 lämpar sig för investerare som vill ha en
aggressiv riskprofil och är villiga att acceptera en hög risk för avsevärd värdeminskning av sin portfölj, men strävar efter att
öka sitt kapital avsevärt. Denna strategi passar investerare som har god kunskap om finansmarknaderna.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?
Riskindikator

1

2

Lägre risk

3

4

5

6

7
Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 10 år. Den
faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i
förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Du kan kanske inte
enkelt säga upp din produkt eller så kan du tvingas säga upp den till
ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tilbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten
kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att
vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Här
bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en
medellåg nivå och det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att
påverka vår förmåga att betala dig.

Tänk på att de underliggande tillgångarna kan investeras i andra valutor än standardvalutan eller valuta som du väljer för Wealins Life Finland och / eller valutan
för Wealins Life Finland - investeringsstrategi Aggressiv 75. I dessa fall tar du en valutarisk. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan. När de underliggande
tillgångarna omfattar tillgångar med ingen eller begränsad likviditet kan det bli nödvändigt att genomföra transaktionerna under en längre tidsperiod. Du står helt
och hållet för risken för ekonomisk förlust eller andra skador.
Risken för Wealins Life Finland - investeringsstrategi Aggressiv 75 kan vara betydligt högre än den som återges i den sammanfattande riskindikatorn i de fall
Wealins Life Finland - investeringsstrategi Aggressiv 75 inte innehas under hela löptiden eller under den rekommenderade innehavstiden. Då Wealins Life Finland
- investeringsstrategi Aggressiv 75 innebär eventuellt långa uppsägningstider för avveckling av investeringen (för en del underliggande tillgångar) vill vi påminna
om avsnittet "Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?" i det Faktabladet för Wealins Life Finland.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
Den här produkten har inte någon kapitalgaranti mot kreditrisker. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering (se avsnittet "Vad
händer om WEALINS S.A inte kan göra några utbetalningar?" i det Faktabladet för Wealins Life Finland).

Resultatscenarier
Investering 10 000 EUR
Försäkringspremie

1 år

5 år

10 år
(Rekommenderad
innehavstid)

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

5 561,10 EUR

5 125,09 EUR

3 547,47 EUR

Genomsnittlig avkastning per år

- 44,39 %

- 12,51 %

- 9,84 %

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

9 034,93 EUR

8 481,10 EUR

8 459,61 EUR

Genomsnittlig avkastning per år

- 9,65 %

- 3,24 %

- 1,66 %

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

10 232,78 EUR

11 191,38 EUR

12 516,89 EUR

Genomsnittlig avkastning per år

2,33 %

2,28 %

2,27 %

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

11 565,71 EUR

14 737,55 EUR

18 482,15 EUR

Genomsnittlig avkastning per år

15,66 %

8,07 %

6,33 %

Vad dina förmånstagare kan få tillbaka efter avdrag för
kostnader

10 335,11 EUR

11 303,29 EUR

12 642,06 EUR

Överlevnadsscenarier
Stresscenario

Negativt scenario

Neutralt scenario

Positivt scenario

Dödsfallsscenario
Försäkrad händelse

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under nästföljande 10 år, enligt olika scenarier och förutsatt att du investerar EUR 10 000.
Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter.
De scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på denna investering
varierar. Vad du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen/produkten.
Stresscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig.
I siffrorna ingår alla kostnader för själva investeringsalternativet, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar
inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.
Hur resultaten beräknas: Resultatscenarier har beräknats i enlighet med de krav som ställs tillämplig förordning. De utgör inte ett fast åtagande från vår sida,
och ger inte någon vägledning beträffande det verkliga resultatet och avkastningen för Wealins Life Finland - investeringsstrategi Aggressiv 75.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?
Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar
engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader.
De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för investeringsalternativet i sig över tre olika innehavstider. De omfattar eventuella straffavgifter vid
förtida inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar EUR 10 000. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.
Kostnader över tid
Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa
hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.
Investering 10 000 EUR
Scenarier

Om du löser in efter 1 år

Om du löser in efter 5 år

Om du löser in efter 10 år

Totala kostnader

224,30 EUR

1 281,42 EUR

3 030,18 EUR

Effekt på reducerad avkastning (RYI) per år

2,24 %

2,24 %

2,24 %

De totala kostnaderna som redovisas ovan avser enbart valt investeringsalternativ. Vänligen konsultera Faktabladet för den kombinerade kostnaderna för
produkten och investeringsalternativ.

Kostnadssammansättning
Nedanstående tabell visar:
• Inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden.
• Vad de olika kostnadskategorierna betyder.
Den här tabellen visar effekten på avkastningen per år
Teckningskosnader

0,00%

Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar dig för investeringen.
Effekten av kostnaderna ingår redan i priset. Detta omfattar
distributionskostnaderna för din produkt.

Inlösenkostnader

0,00%

Effekten av kostnaderna för att lösa in investeringen när löptiden förfallit.

Portföljtransaktionskostnader

0,10%

Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande investeringar
för produkten.

Övriga löpande kostnader

2,14%

Effekten av avgifter som vi tar ut varje år för förvaltningen av dina investeringar.

Resultatrelaterade avgifter

0,00%

Effekten av resultatrelaterade avgifter. Dessa drar vi av från din investering om
produkten överträffar jämförelseindexet.

Särskild vinstandel (s.k.
carried interest)

0,00%

Effekten av den särskilda vinstandelen (s.k. carried interest). Denna andel tas ut
när resultatet av investeringen har överträffat en given procent.

Engångskostnader

Löpande kostnader

Bitkostnader

