danske suomi-osinko -sijoituskori
sijoituskorin säännöt
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Sijoituskorin keskeiset ehdot

alueen yritysten tulevaa osingonmaksua ja hajautetaan
sijoitukset normaalitilanteessa 10–20 yhtiön osakkeeseen.

• Sijoituskorin nimi: Danske Suomi-osinko

Salkunhoitajalla on oikeus poiketa tästä markkinatilanteen

• Sijoituskorin salkunhoitaja:

niin vaatiessa. Sijoituskorin sijoitukset valitaan siten, että

Danske Capital, Sampo Pankki Oyj
• Sijoituskorin sijoitustoiminnan aloituspäivä:
1.7.2009
• Sijoitusaika: Jatkuva
• Sijoituskorin osuuden arvon julkaiseminen:
Pankkipäivinä
• Danske Suomi Osinko -sijoituskoriin kohdistuu
0,5 %:n vuotuinen hallinnointipalkkio.

sijoituskorin sijoituskohteilta odotetaan salkunhoitajan
näkemyksen mukaan markkinoita tasaisempaa kurssikehitystä sekä keskimääräistä parempaa osinkotuottoa.
Sijoituskorin sijoitusstrategia perustuu aktiiviseen
salkunhoitoon. Mikäli arvostustaso jossakin sijoituskorin
sijoituskohteena olevista osakkeista nousee niin paljon että
odotettu osinkotuotto laskee keskimääräisen markkinan
tasolle, pyritään salkunhoidossa hyödyntämään kurssinousu myymällä osake. Tämän tilalle ostetaan osaketta,

sijoituskorin määrittely

joka on salkunhoitajan näkemyksen mukaan osingoltaan
houkuttelevampi. Vastaavasti, jos yhtiön kehityksessä

Danske Suomi-osinko -sijoituskori on Mandatum Henki

havaitaan muutos, joka heikentää osinko-odotusta, vaihde-

vakuutusosakeyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) omis-

taan se salkunhoitajan näkemyksen mukaan houkuttele-

tama sijoituskohde, jonka arvonkehitykseen asiakas voi

vampaan kohteeseen.

sitoa oman sijoitussidonnaisen Sampo Private Sijoitus

Sijoituskorin käteisvarat sijoitetaan talletuksiin.

vakuutuksen tai Sampo Private Kapitalisaatiosopimuksen.

Sijoituskorissa käytettäviä sijoituskohteita voidaan

Sijoituskorin varat sijoitetaan sijoitusstrategian mukaisesti.

muuttaa markkinatilanteen mukaan sijoitusaikana salkun-

Sijoituskori ei jaa tuottoa. Mahdollinen tuotto lisätään

hoitajan toimesta. Sijoituskorin perusvaluuttana on euro.

sijoituskorin osuuden arvoon.
Ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, sijoitus

Vakuutusyhtiötä koskevasta lainsäädännöstä, viranomaismääräyksistä tai muista syistä johtuen sijoituskorilla

koriin sovelletaan vakuutusehtojen sijoituskohteita koskevia

voi olla joidenkin yksittäisten yhtiöiden osakkeisiin koh-

määräyksiä.

distuvia sijoitusrajoituksia, jotka rajoittavat salkunhoitajan

sijoituskorin
sijoitustoiminnan tavoite

sijoituskohteiden valitsemista. Näistä rajoituksista ei voida
tiedottaa erikseen.

Sijoituskorin sijoitustoiminnan tavoitteena on saada pit-

sijoituskorin riskiprofiili

källä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon

Sijoituskorin arvo lasketaan päivittäin perustuen Sijoitus-

keinoin. Vakuutusyhtiö tai salkunhoitaja ei ole vastuussa

korin omistamien osakkeiden ja muiden sijoituskohteiden

sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamatta jäämisestä.

sen hetkiseen markkina-arvoon. Osakemarkkinoiden yleinen

sijoituskorin sijoitusstrategia

kehitys sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa ja osake-
korin yksittäisten sijoituskohteiden kehitys heijastuu sijoitus

Sijoituskorin varat sijoitetaan salkunhoitajan näkemyksen

korin arvoon, joka voi heilahdella lyhyellä aikavälillä voi-

mukaisesti pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena ole-

makkaastikin. Koska Sijoituskorin sijoituskohteet ovat kes-

viin osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskija on suomalainen,

kittyneet Suomeen keskimäärin 10–20 sijoituskohteeseen,

Suomessa toimiva, Suomessa noteerattu taikka Suomen

voi Sijoituskorin arvonvaihtelu olla laajemmin hajautetun

taloudesta merkittävästi riippuvainen yhtiö. Suomen

sijoitusvaihtoehdon arvonvaihtelua voimakkaampaa.

osakemarkkinoiden yleinen kehitys heijastuu sijoituskorin
arvoon. Lisäksi sijoituskorissa olevien yksittäisten sijoitusten
arvonkehitys heijastuu sijoituskorin arvoon.
Sijoituskorin varat sijoitetaan salkunhoitajan näkemyksen

Sijoituskori ei ole sijoittajien korvausrahaston tai talletussuojarahaston piirissä.

sijoittajakohderyhmä

mukaisesti osinkoa maksavien yhtiöiden osakkeisiin. Sijoi-

Sijoituskori Danske Suomi-osinko on suunnattu sijoit-

tuskorin sijoitustoiminnassa pyritään ennakoimaan euro-

tajalle, joka kaipaa ammattitaitoisesti hoidettua sijoitus
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ratkaisua Suomen osakemarkkinoilta. Sijoituskori soveltuu

sijoituskorin päättyminen

osaksi hajautettua sijoitussalkkua sijoittajalle, joka hyväksyy

Vakuutusyhtiöllä on oikeus lopettaa sijoituskorin toiminta

sijoituskorin ajoittain voimakkaankin arvonvaihtelun.

ilmoittamalla siitä vakuutuksenottajalle. Sijoituskorin toi-

Suositeltava sijoitusaika sijoituskoriin on yli viisi vuotta.

minnan päättyessä vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa,

sijoituskorin palkkiot ja kulut

Vakuutusyhtiön hänelle asettamassa kohtuullisessa määrä
ajassa, minkä sijoituskohteen arvonkehitykseen hän haluaa

Sijoituskorin vuotuinen hallinnointipalkkio on 0,5 %. Sijoitus

säästönsä sidottavan. Ellei vakuutuksenottaja Vakuutus-

korin hallinnointipalkkio, sekä sijoituskohteisiin liittyvät

yhtiön hänelle asettamassa kohtuullisessa määräajassa

kulut, kuten kaupankäyntikulut, sekä mahdolliset verot ja

ilmoita, minkä sijoituskohteen arvonkehitykseen hän haluaa

julkisoikeudelliset maksut vähennetään päivittäin arvosta

säästönsä sidottavan, Vakuutusyhtiöllä on oikeus siirtää

osuuden arvoa laskettaessa, Sijoituskohteena mahdolli-

koriin sidotut säästöt valitsemiinsa muihin sijoituskohteisiin.

sesti olevista muista sijoituskoreista velvoitetaan niiden

sijoituskorin arvon laskeminen

sijoituskorin ja sen osuuksien
omistaminen ja oikeudet koriin
ja sen osuuksiin

Sijoituskorin arvo lasketaan vähentämällä sijoituskorin

Vakuutuksenottajalla tai edunsaajilla ei ole omistus- tai

varoista sijoituskoria koskevat velat, kuten hallinnointi

muita oikeuksia vakuutuksiin liitettyyn sijoituskoriin tai sen

palkkio ja sijoituksiin liittyvät kulut sekä mahdolliset verot

osuuksiin tai sijoituskorin sijoituskohteisiin. Vakuutukseen

ja muut julkisoikeudelliset maksut. Sijoituskorin arvo

liitetyn sijoituskorin osuuksien sekä sijoituskorin sijoitus-

ilmoitetaan euroina. Sijoituskorin sijoituskohteet arvostetaan

kohteiden omistusoikeus kuuluu Vakuutusyhtiölle.

perimät palkkiot.

voimassa olevaan markkina-arvoon. Markkina-arvo
14.00 Suomen aikaa. Talletukset arvostetaan lisäämällä

sijoituskorin sääntöjen
muuttaminen

pääomaan sille kertynyt korko maksuperusteisesti.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus tehdä muutoksia sijoituskorin

määräytyy sen arvon mukaan, joka arvopaperilla on kello

sijoituskorin osuuden arvon
laskeminen ja julkistaminen

sääntöihin ilmoittamalla siitä vakuutuksenottajalle etukäteen.

Sijoituskorin osuuden arvo lasketaan jakamalla sijoitus

sijoituskoria koskevat
toimenpiderajoitukset

korin arvo liikkeellä olevien sijoituskorin osuuksien

Vakuutusyhtiöllä on oikeus rajoittaa sijoituskoriin liitettyjen

lukumäärällä. Sijoituskorin osuuden arvo voidaan jakaa

vakuutussäästöjen takaisinostoja tai niiden vaihtamista

murto-osiin. Yksi sijoituskorin osuus muodostuu kymme-

muihin sijoituskohteisiin, mikäli rajoitus katsotaan tarpeel

nestä tuhannesta (10 000) yhtä suuresta murto-osasta.

liseksi muiden vakuutuksenottajien etujen suojelemiseksi.

Sijoituskorin osuudelle lasketaan arvo kullekin sellaiselle
päivälle, jolloin talletuspankit ovat Suomessa yleisesti

verot ja viranomaismaksut

avoinna (pankkipäivä).

Mikäli lain tai viranomaisen antaman määräyksen nojalla

Sijoituskorin arvo ilmoitetaan Vakuutusyhtiölle arvonlaskennan valmistuttua.

sijoituskorin osuuksien
merkintä, lunastus ja siihen
liittyvät rajoitukset

sijoituskoriin tai siinä oleviin arvopapereihin tai muihin
sijoituksiin kohdistuu suoraan tai välillisesti veroja tai muita
viranomaisen määräämiä maksuja, jotka tulevat Vakuutusyhtiön maksettavaksi, on Vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä
vastaavan suuruinen veloitus sijoituskorista.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus olla hyväksymättä vakuutuksen

määräpäivät

arvonkehityksen sitomista sijoituskoriin. Vakuutuksenotta-

Mikäli jokin näissä säännöissä mainittu määräpäivä ei

jalla on oikeus vaihtaa niitä sijoituskohteita, joihin vakuu-

ole pankkipäivä, katsotaan kyseiseksi määräpäiväksi

tuksenottaja sitoo vakuutuksensa arvonkehityksen ja

ensimmäinen määräpäivää seuraava pankkipäivä.

nostaa säästönsä vakuutusehtojen mukaisesti.
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sijoitusriski
Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvonkehitys perustuu
vakuutuksenottajan valitsemien sijoituskohteiden, kuten
sijoituskorien arvonkehitykseen.
Sijoituskohteiden arvo voi nousta tai laskea ja
vakuutuksenottajalla on riski vakuutussäästöjen menettä
misestä. Sijoituskohteiden aikaisempi kehitys ei kuvaa
niiden kehitystä tulevaisuudessa. Mikäli sijoituskohteet
sisältävät muita kuin euromääräisiä sijoituksia, valuuttakurssien muutokset saattavat vaikuttaa sijoituskohteen
arvonkehitykseen. Vakuutuksenottaja päättää itsenäisesti
sijoituskohteiden valinnasta omien sijoitustavoitteidensa
mukaisesti ja kantaa riskin vakuutussäästöjen arvon
alenemisesta tai menettämisestä. Vakuutusyhtiö, sen
asiamiehet tai Salkunhoitaja eivät vastaa sijoituskohteiden
arvonkehityksestä eivätkä vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden valinnasta.
Vakuutusyhtiö voi vaihtaa vakuutukseen valittavissa
olevia sijoituskohteita vakuutuksen voimassaoloaikana.
Sijoituskohteita ja muuta sijoittamista koskevat tiedot
on annettu vain informaatiotarkoituksessa eikä annettuja
tietoja voida pitää suosituksena merkitä, pitää tai vaihtaa
tiettyjä sijoituskohteita tai tehdä muita vakuutuksen arvonkehitykseen vaikuttavia toimenpiteitä. Vakuutuksenottajan
tulee huolellisesti perehtyä vakuutuksen ja sijoituskohteiden
ehtoihin ja esitteisiin ennen vakuutuksen ottamista,
vakuutukseen tehtäviä muutoksia tai sijoituskohteiden
valitsemista tai muuttamista.

Vakuutuksen myöntää
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
Postiosoite PL 627, 00101 Helsinki.
Rekisteröity kotipaikka ja osoite
Bulevardi 56, 00120 Helsinki.
Y-tunnus 0641130-2
www.mandatumlife.fi

