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Faktablad  
Syfte 

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. 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 
Produktens namn: Handelsbanken Kapitalspar Depå 

 

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

Ansvarig för denna prdoukt: 
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 
Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ) 

Kontakt Handelsbanken Liv 
www.handelsbanken.se 
+46 (0) 771 77 88 99 (privat) +46 (0) 0771 – 78 22 25 (företag) 

Tillsynsmyndighet: 
Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Handelsbanken vad 
gäller detta faktablad 

Publiceringsdatum: 2023-01-01 

  

Vad innebär produkten? 

Typ Kapitalförsäkring med återbetalningsskydd – förvaltning i depå och tillhörande likvidkonto. 

Löptid Försäkringen kan när som helst betalas ut till dig på egen begäran (s.k. återköp). Försäkringen kan inte ensidigt 
sägas upp av Handelsbanken Liv.  

Mål Målet är att skapa god avkastning i relation till den av dig valda risknivån samt att ge ett försäkringsskydd. Du 
bestämmer själv i vilka finansiella instrument (exempelvis värdepapper eller fonder) försäkringskapitalet ska 
placeras och du står själv den finansiella risken för utvecklingen av valda placeringar. Avkastningen på 
försäkringen är beroende av värdeutvecklingen på de underliggande investeringsalternativen, vilka du kan finna 
på handelsbanken.se/marknadsinformation 

Målgrupp Produkten vänder sig till privatpersoner eller företag som investerar med lång placeringshorisont. Passar dig som 
vill spara i finansiella instrument (exempelvis värdepapper eller fonder) och som själv vill bestämma hur kapitalet 
placeras och betalas ut och samtidigt kunna dra fördel av livförsäkringens särskilda egenskaper. 

Försäkrings- 

förmåner 

Försäkringen innehåller ett återbetalningsskydd som innebär att 101 procent av fondandelarnas värde betalas ut 
vid den försäkrades död till valfri förmånstagare. Kostnaden för 1 procent extra förmån är 0,68 sek för den 
rekommenderade innehavstiden 1 år. Denna kostnad kommer att påverka försäkringens värde. 

  

 

 

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?  
Sammanfattande riskindikator 
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 Eftersom återbetalningsskyddet är 1% av försäkringens värde och 
detta i sin tur utgörs av de underliggande investeringarna beror 
produktens totala resultat helt på värdeutvecklingen av de 
underliggande investeringarna. De investeringsalternativ som du kan 
välja i denna produkt har klassificerats som 1-7 av 7, vilket betyder att 
riskerna ligger mellan den lägsta riskklassen och den högsta 
riskklassen. Riskindikatorn visar marknadsrisken och kreditrisken 
sammantagna, dvs såväl risken för att marknadsförhållanden påverkar 
värdet av investeringarna som för att dessa påverkar förmågan hos 
utställarna av de underliggande investeringarna att betala. Denna 
sammantagna risk har bedömts ligga på en skala mellan en mycket 
låg nivå och mycket hög nivå.  

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida 
marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din 
investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora 
hela din investering. Det finns dock särskilda skyddsregler för 
försäkringstagare som minimerar denna risk, se avsnitt ”Vad händer 
om Handelsbanken Liv inte kan betala?”   

Närmare information om de enskilda investeringsalternativen hittar du 
på http://www.handelsbanken.se/fonder. 

 
Riskindikatorn utgår från att du behåller respektive 
underliggande investering under dess rekommenderade 
innehavstid. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du 
löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får            
mindre tillbaka. 

 
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. 
Risken och avkastningen för denna produkt är helt beroende av 
riskerna för de olika investeringar som du väljer att lägga i produkten. 

 

 

Lägre risk Högre risk 

http://www.handelsbanken.se/
http://www.handelsbanken.se/fonder
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Vad händer om Handelsbanken Liv inte kan betala? 
Försäkringsbolaget är skyldigt att göra avsättningar som ska motsvara belopp som krävs för att bolaget vid varje tidpunkt ska kunna uppfylla alla 
åtaganden som kan förväntas uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal. Om bolaget går i konkurs har försäkringstagares fordran mot 
försäkringsbolaget företräde före många andra fordringar. 
 

Vilka är kostnaderna?  
Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader 
och om hur de påverkar din investering. 

Kostnader över tid 
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur 
länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och minsta 
rekommenderade innehavstid. Vi har antagit följande: 

För beräkning av kostnader i nedan scenarier har vi antagit att premierna bara placeras i likvida medel. 

• Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning efter kostander). 

• SEK 100 000 investeras. 
 

Observera att för andra tillgångar än likvida medel tillkommer ytterligare avgifter. 
 

 
 
 

Investering SEK 100 000 Om du återköper efter 1 år 

Totala kostnader SEK 1 230 

Årlig Kostnadseffekt (*)   1,23 % 

  

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning under den minsta rekommenderade innehavstiden. Det visar  att om du återköper efter den minsta  
rekommenderade innehavstiden beräknas din avkastning, utifrån antagandena ovan, bli 1,23 % före kostnader och 0,00 % efter kostnader.  
 
 

Kostnadssammansättning 
 

Engångskostnader vid teckning eller återköp Om du återköper efter 1 år 

Teckningskostnader (*) Vi tar inte ut någon teckningsavgift. 0,00 % 

Återköpskostnader (*) Vi tar inte ut någon återköpsavgift för denna produkt. 0,00 % 
 

Löpande kostnader tas ut varje år 

Förvaltningsavgifter och andra 
administrations- eller 
driftskostnader (*) 

1,23 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning 
baserad på faktiska kostnader under det senaste året.  Kostnaden består 
av försäkringsavgifter inklusive avkastningsskatt.  

1,23 % 

Transaktionskostnader (*) 

0,00 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av 
kostnaderna som uppstår när vid köp och försäljning av produktens 
underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera 
beroende på hur mycket som köpse och säljse. 

0,00 % 

 

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter 

Resultatrelaterade avgifter (och 
särskilda vinstandelar) (*) 

Ett fåtal finansiella instrument inom Handelbanken Livs utbud har 
resultatrelaterade avgifter, se faktablad för respektive finansiellt 
instrument  för information om resultatrelaterad avgift finns. Det faktiska 
beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. 
Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör 
genomsnittet för de senaste fem åren. 

0,00 % 

(*) Om du placerar i andra tillgångar än likvida medel kan kostnader tillkomma. 
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Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid? 

Rekommenderad innehavstid: 1 år 

Hur kan jag klaga? 
Vid klagomål rörande denna produkt så ber vi dig att i första hand kontakta den person som tagit hand om ditt ärende. Vi bekräftar till dig att vi mottagit 
klagomålet. Om du inte vet vem du ska kontakta kan du alltid vända dig till vår kundservice för att få hjälp. Om ditt klagomål inte tillmötesgås, har du rätt 
att få en motivering till detta. Om du ändå inte är nöjd och vill ta ditt ärende vidare, kontakta bolagets klagomålsansvarige. 
e-post: klagomal_handelsbankenliv@handelsbanken.se  
 
Du kan även välja att få ärendet prövat av en nämnd för alternativ tvistlösning: 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 
Box 174 
101 23 Stockholm 
Tel: 08-508 860 00 
www.arn.se 
 
Personförsäkringsnämnden (PFN) 
Box 24067 
104 50 Stockholm 
Tel: 08-522 787 20 
www.forsakringsnamnder.se 
 
En anmälan till nämnderna måste vara skriftlig. För att Allmänna Reklamationsnämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. 
Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som innefattar försäkringsmedicinska bedömningar. 
 
Du kan också använda EU-kommissionens onlineplattform för att lösa en tvist utanför domstol om du ingått avtalet via internetbanken: 
ec.europa.eu/consumers/odr 
Via webbplatsen slussas tvisten vidare till aktuell tvistlösningsnämnd. 
 
Saken kan även prövas i allmän domstol. 
 
Råd och upplysning i försäkringsfrågor 
Konsumenternas Försäkringsbyrå 
Box 24215 
104 51 Stockholm 
Tel: 0200-22 58 00 
 
Konsumentverket och kommunal konsumentvägledning 
www.konsumentverket.se 
www.hallakonsument.se 
 

Övrig relevant information 
Enligt svensk lag är försäkringsbolaget skyldigt att lämna viss information innan en försäkring tecknas. Denna information samt försäkringsvillkor, Allmänt 
faktablad – Aktier, Allmänt faktablad - Räntebärande papper samt tillåtna investeringar finns tillgängliga på 
www.handelsbanken.se/sv/privat/spara/sparformer/kapitalforsakringar/kapitalspar-depa 
 

Då försäkringstiden uppgår till minst 1 år är det denna tid som även ligger till grund för vår minsta rekommenderade innehavstid. 

Du kan ångra försäkringsavtalet inom 30 dagar från det att försäkringsbesked översänts från Handelsbanken Liv. Vill du säga upp försäkringen gör du 
detta till Handelsbanken Liv. 

Återköp betyder att du tar ut kapitalet ur försäkringen i förtid, innan rekommenderad innehavstid infaller. Handelsbanken Liv tar inte ut någon avgift för 
återköp. 

Tidpunkten för avveckling av investeringen kan påverkas av likviditet och handel för de investeringar som ingår. Det kan krävas att du själv realiserar 
tillgångarna för att återköp ska kunna genomföras. Vid ångerrätt och återköp återbetalas försäkringens värde på dagen för utbetalning. Eventuella 
avgifter och skatt återbetalas inte. Du måste själv sälja ditt innehav i försäkringen för att utbetalning ska kunna göras. 

Avgifterna i försäkringen kan kommas att ändras. 
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