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Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

Varför placera via 
kapitaliseringsavtal?
Ett kapitaliseringsavtal är ett enkelt och skatte-
mässigt vettigt sätt att sköta placeringar. Avta-
let erbjuder placerare fördelar som få andra place-
ringsformer har.

Ett kapitaliseringsavtal är flexibelt. Utöver den för-
sta premien kan du under avtalstiden betala in till-
läggspremier, om så avtalas. Du kan ta ut avtalska-
pitalet antingen helt eller delvis, när som helst.

Till kapitaliseringsavtalet ansluts en kapitalförvalt-
ningstjänst eller en annan placeringstjänst. Fen-
nia Liv har flera samarbetspartner, av vilka försäk-
ringstagaren kan välja en som passar honom eller 
henne bäst. Man kan även byta tjänsteleverantö-
ren under avtalstiden utan skattepåföljder eller ut-
gifter.

Avkastningen från kapitaliseringsavtalet beskattas 
först efter att avtalet upphör eller när avkastning-
en tas ut. Byte av placeringsobjekt leder inte till di-
rekta skatteföljder, vilket betyder att avtalets risk-
nivå kan ändras under avtalstiden utan att man 
behöver beakta beskattningen.

För ett företag eller en sammanslutning är pla-
cering via ett kapitaliseringsavtal enkelt ur 
bokföringssynvin kel och det minskar väsentligt ad-
ministrativa åtgärder förknippade med placering 
samt skatterelaterade åt gärder.

Kapitaliseringsavtalets  
innehåll
Kapitaliseringsavtalet är ett placeringsavtal mellan 
försäkringstagaren och livförsäkringsbolaget. Fen-
nia-Kapitalförvaltningskapitalisering är ett kapita-
liseringsavtal där Försäkringsaktiebolaget Fennia 
Liv är försäkringsgivare och ett företag, en sam-
manslutning eller en privatperson är försäkringsta-
gare.

Innan avtalet börjar överenskommer man om av-
talets längd, premie- och placeringsplanen och om 
placeringstjänsten som ansluts till avtalet.

Avtalet kan under dess giltighetstid ändras inom 
de gränser som lagen och avtalsvillkoren tillåter. 
På avtalet tillämpas lagen om försäkringsavtal och 
de försäkringsvillkor för Fennia-Kapitalförvaltnings-
kapitalisering som gällde när avtalet ingicks.

Kapitaliseringsavtalet omfattas varken av insätt-
ningsskyddet eller av skyddet som Ersättningsfon-
den för investerare ger. 

PREMIE- OCH PLACERINGSPLAN

När avtalet ingås kommer man överens om en pre-
mieplan. Den premie som betalas in i avtalet ska 
vara minst 50 000 euro. Tilläggspremier kan avta-
las separat. Fennia Liv har dock rätt att begränsa 
tilläggspremier.

Avtalskapitalet placeras enligt den placeringsplan 
som försäkringstagaren valt.

AVTALETS GILTIGHET

Kapitaliseringsavtalet ingås för en bestämd tid. Av-
talstiden är minst fem år och högst 30 år. Den re-
kommenderade placeringshorisonten beror på de 
placeringsobjekt som ansluts till avtalet.

Avtalet träder i kraft när Fennia Liv godkänner den 
undertecknade ansökan och när försäkringspre-
mien har betalats till Fennia Liv. Avtalet upphör när 
avtalstiden upphör eller när Fennia Liv får ett med-
delande om att hela det återstående kapitalet tas 
ut.

AVTALSKAPITAL

Kapitaliseringsavtalets kapital består av premier 
som betalas in i avtalet och av värdeutvecklingen 
av de placeringsobjekt som fogas till avtalet. Kapi-
talet påverkas dessutom av de avgifter som debi-
teras avtalet. Vid beräkning av försäkringskapita-
let avdras från försäkringskapitalet försäkringsbo-
lagets kostnader, avgifter för åtgär der som vidta-
gits samt arvoden och kostnader som kapitalför-
valtningen medför. 

 
UTTAG UNDER AVTALSTID

Från kapitaliseringsavtalet kan man göra partiella 
uttag under avtalets giltighetstid. Försäkringstaga-
ren kan också när som helst säga upp avtalet och 
ta ut hela återköpsvärdet på avtalet.

Återköpsvärdet bestäms utifrån det influtna avtal-
skapitalet. Vid beräkning av återköpsvärdet dras av-
gifter enligt prislistan av från kapitalet.

AVTALETS UPPHÖRANDE

När kapitaliseringsavtalet upphör betalas sparbe-
loppet till försäkringstagaren enligt det influtna 
sparkapitalet.

ÅNGERRÄTT

Försäkringstagaren har rätt att häva kapitalise-
ringsavtalet inom 30 dagar från att avtalet trädde 
i kraft. Då återbetalas samtliga premier som beta-
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lats in i avtalet till försäkringstagaren med avdrag 
för beloppet för en eventuell värdeminskning i pla-
ceringsobjekten.

AVTALSUTGIFTER
 
Från kapitaliseringsavtalets kapital debiteras enligt 
avtalet kostnader för betalda försäkringspremier, 
årliga avgifter för förvaltning av avtalskapitalet 
och eventuella expeditionsavgifter. Närmare infor-
mation om kostnader finns i den separata prislis-
tan. Dessutom debiteras arvoden och utgifter som 
överenskommits om placeringstjänsten och place-
ringsobjekten som anslutits till avtalet. 

Placering av kapital 
 
Kapitaliseringsavtalets kapital placeras enligt den 
placeringsplan som försäkringstagaren valt och 
avtalskapitalet är bundet till värdeutvecklingen 
av de placeringsobjekt som anslutits till kapitalise-
ringsavtalet.

VAL AV PLACERINGSTJÄNST OCH  
PLACERINGSOBJEKT

Till kapitaliseringsavtalet ansluts en tjänst och pla-
ceringsobjekt som det värdepappersföretag som 
Fennia Liv godkänt erbjuder. Avtalets placerings-
objekt kan vara kapitalförvaltningportföljer, place-
ringsfonder eller andra placeringsobjekt som vär-
depappersföretaget erbjuder. Under kapitalise-
ringsavtalets giltighetstid kan man byta den pla-
ceringstjänsteleverantör som anslutits till avtalet 
till en annan tjänsteleverantör som Fennia Liv god-
känt. Bytet leder inte till skattepåföljder för försäk-
ringstagaren.

Fennia Liv bestämmer om gällande urval av tjäns-
ter och placeringsobjekt. Fennia Liv har också rätt 
att ändra gällande urval. Fennia Liv ger mer in-
gående information om enskilda placeringsobjekt 
som kan godkännas i kapitaliseringsavtalet.

Placeringsobjekten hör till kapitaliseringsavtalet 
endast kalkylmässigt och de tecknas i Fennia Livs 
namn, dvs. försäkringstagaren har ingen ägan-
derätt eller annan rätt till dem. Försäkringstaga-
ren kan alltså inte utöva rättigheter som hör till en 
ägare av placeringobjekt, som bestämmande- eller 
rösträtt i fråga om placeringsobjekten.

RISKER FÖRKNIPPADE MED PLACERINGAR

Fennia Liv betalar ingen ränta på avtalskapita-
let och kapitaliseringsavtalet är inte heller berätti-
gad till vinstutdelning i Fennia Liv. Försäkringstaga-
ren bär risken för att kapitalet bibehålls och för hur 

värdet på avtalskapitalet utvecklas. Man kan för-
lora kapitalet helt eller delvis om placeringsobjek-
tens värde sjunker. Innan man fattar placeringsbe-
slut är det bäst att sätta sig in i placeringsobjek-
tens egenskaper och tillhörande risker.

Risker som är förknippade med investeringar kan 
också kontrolleras genom spridning. Riskerna mins-
kar i allmänhet när investeringar görs under en 
längre tidsperiod (jämfört med engångsplacering) 
och av att de riktas till olika slags investeringsob-
jekt som inte är beroende av varandra i fråga om 
värdeförändringar (jämfört med investering i ett 
investeringsobjekt).

BEAKTANDE AV HÅLLBARHETSRISKER

När vi erbjuder försäkringar strävar vi efter att 
främja ansvarsfulla investeringar och hantera håll-
barhetsrisker. Med hållbarhetsrisker avses händel-
ser eller omständigheter som är förknippade med 
miljön, samhället eller bolagsstyrningen och som 
kan ha en negativ inverkan på investeringens vär-
de. 

Försäkringens hållbarhetsrisker beror på vilka pla-
ceringsobjekt som ansluts till den. För försäkringen 
är det möjligt att välja olika placeringstjänster och 
placeringsobjekt där hållbarhetsrisker beaktas på 
olika sätt. I materialet över placeringsobjekten får 
kunden information om hur hållbarhetsrisker even-
tuellt påverkar avkastningen från placeringsobjek-
ten. Fennia Liv gör tills vidare ingen närmare be-
dömning av hur hållbarhetsrisker påverkar avkast-
ningen från Försäkringen. Hållbarhetsrisker kan 
påverka avkastningen till exempel genom den geo-
grafiska fördelningen av placeringsobjekten, bran-
scher och placeringstid.

I placeringar som ingår i denna finansiella produkt 
(Försäkringen) beaktas inte EU:s kriterier gällande 
miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. I För-
säkringen är det ändå möjligt att inkludera place-
ringsobjekt vars mål är hållbara placeringar eller 
som främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper.

Fennia Liv samarbetar med sådana bolag inom fi-
nansbranschen som främjar ansvarsfulla investe-
ringar till exempel genom att följa internationellt 
accepterade standarder. Bolagen beaktar hållbar-
hetsklassificering och hållbarhetsrisker i sina pla-
ceringsprodukter och använder dessa uppgifter 
när de erbjuder försäkringar.

När vi erbjuder försäkringar bedömer vi försäkring-
ens och placeringsobjektens lämplighet och ända-
målsenlighet för kunden. I bedömningen beaktas 
även kundens angivna hållbarhetspreferenser.   
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Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

Beskattning

Beskattning av kapitaliseringsavtalet beror på gäl-
lande lagstiftning och beskattningspraxis. Nedan 
redogörs allmänt för hur kapitaliseringsavtalet be-
skattas enligt den lagstiftning som gällde den 10 
mars 2021 och enligt skattemyndighetens instruk-
tioner när en person är allmänt skattskyldig i Fin-
land. Den slutgiltiga skattebehandlingen avgörs på 
basen av den enskilde kundens individuella situa-
tion. Fennia Liv ansvarar inte för skattemyndighet-
ens enskilda beskattningsbeslut, deras följder eller 
för eventuella ändringar i beskattningen. 

FÖRETAG OCH SAMMANSLUTNINGAR

Kapitaliseringsavtal som aktiebolag och andelslag 
ingår hör till inkomstkällan för näringsverksamhet. 
Således är också avtalets avkastning skattepliktig 
inkomst av näringsverksamhet för dem. För övriga 
sammanslutningar avgörs inkomstkällan och till-
gångsslaget på samma kriterier som övriga place-
ringsinstrument.

De premier som betalas in i kapitaliseringsavtalet 
är inte avdragsgilla utgifter i beskattningen.

Avkastningen från placeringen av avtalskapitalet 
(t.ex. vinsutdelning, ränta eller överlåtelsevinst) är 
under avtalstiden inte skattepliktig inkomst för fö-
retager. Inte heller leder byte av placeringsobjekt 
inom avtalet till skattepåföljder. Överlåtelseförlus-
ter till följd av byte av placeringsobjekt kan inte 
dras av från andra inkomster.

Avkastningen från kapitaliseringsavtalet består av 
skillnaden mellan uttag och de premier som beta-
lats in i avatalet. Inkomsten realiseras när försä-
kringsbolaget betalar ut betalningen enligt avtalet 
eller på grund av att avtalet förfaller.

När man tar ut en del av kapitalet betraktas som 
skattepliktig inkomst av det uttagna beloppet den 
proportionella del som vid uttagningstidpunkten 
motsvarar avkastningens andel av hela avtalets 
värde. Den resterande delen är skattefri återbetal-
ning av kapitalet.

När kapitaliseringsavtalet upphör är avkastningen 
från försäkringen skattepliktig inkomst för sam-
manslutningen. Om sparbeloppet, när försäkrin-
gen löper ut, är mindre än de sammanlagda be-
talda försäkringspremierna, uppstår en avdragbar 
förlust från avtalet.

PRIVATPERSONER

Försäkringspremier som betalas in i avtalet är inte 
avdragsgilla utgifter i beskattningen. Avkastning-

en från kapitaliseringsavtalet beskattas som kapi-
talinkomst. 

Avkastningen från placeringen av avtalskapitalet 
(t.ex. vinstutdelning, ränta eller överlåtelsevinst) 
är i regel inte skattepliktig inkomst under avtalsti-
den. Inte heller leder byte av placeringsobjekt in-
om avtalet till skattepåföljder. Överlåtelseförluster 
till följd av byte av placeringsobjekt kan inte dras 
av från andra inkomster.

Avkastningen från kapitaliseringsavtalet består av 
skillnaden mellan uttag och de premier som beta-
lats in i avtalet. Inkomsten realiseras när försäk-
ringsbolaget betalar ut betalningen enligt avtalet 
till försäkringstagaren t.ex. i samband med åter-
köp eller på grund av att avtalet förfaller. När man 
tar ut en del av kapitalet betraktas som skatteplikt-
ig kapitalinkomst av det uttagna beloppet den pro-
portionella del som vid uttagningstidpunkten mot-
svarar avkastningens andel av hela kapitaliserings-
avtalets värde. Den resterande delen är skattefri 
återbetalning av kapitalet.

När kapitaliseringsavtalet löper ut är försäkringens 
avkastning beskattningsbar kapitalinkomst för för-
säkringstagaren. Om sparbeloppet, när försäkring-
en löper ut, är mindre än de sammanlagda betalda 
försäkringspremierna, uppstår en avdragbar för-
lust från avtalet.

Försäkringstagarens död påverkar inte kapitalise-
ringsavtalets giltighet. Då överförs avtalet i försäk-
ringstagarens dödsbos namn. I arvsbeskattning-
en värderas kapitaliseringsavtalet till dess verkli-
ga värde.

Lagstiftning

Bolagen i Fennia-konsern – Ömsesidiga 
Försäkrings bolaget Fennia och Försäkringsaktie-
bolaget Fennia Liv – har fått konces sion i Finland 
och tillämpar i sin verksamhet Finlands gällande 
lagstiftning. Avtalsspråken i bolagen är finska och 
svenska.

Tillsynsmyndigheten är Finansinspektionen,
Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors,
telefon 010 831 51, www.finanssivalvonta.fi.

Offentliga register där bolagen i Fenniakoncernen 
är införda: handelsregistret, skatteförvaltningen, 
förskottsuppbördsregistret, registret över mervär-
desskattepliktiga och arbetsgivarregistret.

Berättelsen som ger uppgifter om Fennia Livs sol-
vens och finansiella ställning finns på adressen 
www.fennia.fi
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Fennia Liv kan ge personliga rekommendationer 
om de försäkringar som bolaget erbjuder.

Personer som erbjuder försäkringar kan få ett 
arvode för varje såld försäkring och arvodet kan 
bestämmas utifrån antalet sålda försäkringar och 
deras försäkringspremier. Arvodet kan också be-
stämmas utifrån att målet för en bestämd tidsperi-
od överskrids.

VI BEHANDLAR VÅRA KUNDERS  
PERSONUPPGIFTER KONFIDENTIELLT

På Fennia behandlar vi kundernas personuppgif-
ter enligt bestämmelserna i dataskydds- och för-
säkringslagstiftningen och ser vid behandlingen av 
personuppgifterna också i övrigt till att kundernas 
integritet skyddas.

Du kan ta del av Fennias sätt att behandla person-
uppgifter på www.fennia.fi/dataskydd. Där finns 
också registerbeskrivningar för Fennias personre-
gister och information om dina rättigheter.

Du har rätt att granska dina personuppgifter och 
be om rättelse av uppgifter som är felaktiga eller 
föråldrade. På vår webbtjänst kan du när som helst 
enkelt kontrollera vilka uppgifter vi har om dig.

Vi överlåter dina uppgifter endast med stöd av la-
gen eller med ditt samtycke. Vid produktion av 
tjänster och behandling av personuppgifter an-
vänder vi oss av noggrant utvalda externa tjäns-
televerantörer, till vilka vi överför uppgifter till den 
del det är nödvändigt för tjänsterna som de produ-
cerar.

Vi spelar in samtal för att bekräfta affärshändelser 
och för att säkerställa innehållet i det samtal som 
förs med kunden när det gäller bolagets försäk-
rings-, ersättnings-, specialgransknings- och place-
ringsverksamhet. Vi kan också spela in samtal i ut-
bildningssyfte för att förbättra vår kundservice.

Allmän information om behandling av personupp-
gifter kan du be att få per e-post på 
tietosuoja@fennia.fi.

SÖKANDE AV ÄNDRING

Om kunden är missnöjd med ett beslut som Fennia 
Liv fattat i ett försäkringsärende, kan beslutet hän-
skjutas till Försäkrings- och finansrådgivningen el-
ler Investeringsnämnden för behandling. Beslutet 
kan också hänskjutas för avgörande till tingsrätten 
på försäkringstagarens hemort eller till Helsingfors 
tingsrätt.

FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors
Telefon: 09 685 0120
www.fine.fi
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Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA, besöksadress, Kyllikkiporten 2, Helsingfors

tfn 010 503 7940, FO-nummer 1496059-8
www.fennia.fi


