PRISLISTA ORDINARIE

Gäller från och med 2019-01-01

Försäkringsavgifter fondförvaltning
Försäkringsprodukt

Movestic Sparförsäkring med fond,
Movestic Pensionsplan, Movestic Pension Privat och Movestic Duo med
fond (ej nyteckningsbar)

Movestic Avtalspension ITPK

Avgift på premien

0%

1%

Avgift på kapitalet

0,55 % per år om försäkringens värde understiger 750.000 kr

0,6 % per år

0,5 % per år om försäkringens värde är 750.000–1 499.999 kr.
0,4 % per år om försäkringens värde är 1 500.000 kr
eller högre.
Årlig avgift

0,6 % av aktuellt prisbasbelopp per år*
0 kr per år om försäkringens värde är 750.000 kr eller högre.

0 kr per år

*279 kr för 2019. Avgiften tas ut månadsvis.

Försäkringsavgifter depåförvaltning
Dessa avgifter gäller Movestic Spar Privat Depå, Spar Företag Depå, Pension Företag Depå och Pension Privat Depå.
Depåförvaltare

Garantum Fondkommission

Avgift på kapitalet

0,95 %/år*

Årlig avgift

0,6 % av aktuellt prisbasbelopp per år**
800 kr per år (innehav under 300 000 kr och har en avtalad löpande premie)

*Avgiften kan vara olika hög hos olika förmedlare. För kunder som valt Nettodepå kan avgift på kapitalet uppgå till 2,0 %.
**279 kr för 2019. Avgiften tas ut kvartalsvis. ***Avgiften beräknas på insatt kapital, tas ut löpande under de första 3 åren.
Courtageavgift samt avgifter för handel och förvaltning i övriga finansiella instrument tillkommer i enlighet med gällande prislista hos depåförvaltaren.

Återköpsavgifter

Flyttavgift

Dessa avgifter gäller för Movestic Sparförsäkring

Dessa avgifter gäller för Movestic Pensionsplan, Movestic Pension
Privat, Movestic Pension Företag Depå och Movestic Pension Privat Depå.

Efter år 1

3%

Efter år 2

3%

Efter år 3

3%

Efter år 4

3%

Efter år 5-

0%

Vid löpande avtalad premiebetalning beräknas återköpsavgiften från försäkringens
dateringsdatum. Vid engångsinsättning beräknas återköpsavgiften från dagen då första
premien bokfördes på försäkringen. Vid insättning som sker utöver avtalad löpande
premie eller vid extra insättning på engångsbetald försäkring beräknas återköpsavgiften
på följande sätt;
Återköpsbeloppet*3 %*Premier senaste 5 år/Premier totalt

År 6-

Administrativ avgift

1 % av
flyttat
kapital*

0,5 % av
flyttat
kapital*

0 kr

Flytt som inte föregås av rådgivning
av förmedlare med
samarbetsavtal med
Movestic.

3 % av
flyttat
kapital*

1,5 % av
flyttat
kapital*

500 kr

* Om kunden tecknat flyttpension och erhållit bonus vid flytt till Movestic utgår extra
flyttavgift enligt villkor för flyttpension.

Avgifter för fonder & fondportföljer

Avgift för premiebefrielse

Fonder

Dessa avgifter gäller för Movestic Pensionsplan, Movestic Pension
Företag Depå, Movestic Spar Företag, och Movestic Spar Företag
Depå.
Avgift på premien

År 1-5
Flytt som föregås av
rådgivning av förmedlare med samarbetsavtal med Movestic.

Årlig förvaltningsavgift för fonderna tillkommer och tas ut av respektive
fondbolag.

2,95 %

Fondportfölj

Avgift

Stabil Utbetalning

0,00 % per år

Movestic Hållbarhet

0,00 % per år

Förvaltningsavgift för underliggande fonder i fondportfölj tillkommer.
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Målspar Pension
Konceptet Målspar Pension

(kan inte nytecknas efter 1 dec 2017)

Avgift på kapitalet

0,4 % per år

Årlig avgift
Återköpsavgift

0,6 % av aktuellt prisbasbelopp per år*
0 kr per år om försäkringens värde är 750 000kr eller högre.
5 % (Till dess utbetalning från försäkringen skett under minst 5 år, därefter 0 %)

*279 kr för 2019. Avgiften tas ut månadsvis

Premier riskförsäkring
Sjukförsäkring
Premierna för Movestics sjukförsäkringar är individuella och beror bl. a. på faktorer som den försäkrades ålder, yrke och lön samt försäkringstid. Premien
för sjukförsäkringsmomentet i Pensionsplan och Gruppsjukförsäkringen beror även på den försäkrades kön.
Vinstutdelningssjuk
Individuell premie som bl.a. beror på ålder, försäkringsbelopp och försäkringstid.

Olycksfallsförsäkring inom Småföretagarplan

Ersättning: 900 000 kr

18-64 år

40 kr / mån

Grupplivförsäkring inom Småföretagarplan

Ersättning: 900 000 kr

upp till 29 år

63 kr / mån

30-39 år

72 kr / mån

40-49 år

141 kr / mån

50-59 år

198 kr / mån

60-64 år

348 kr / mån

Sjukvårdsförsäkring - obligatorisk anslutning

Smart

Optimal

16-39 år

125 kr / mån

325 kr / mån

40-49 år

159 kr / mån

430 kr / mån

50-59 år

205 kr / mån

509 kr / mån

60-66 år

257 kr / mån

678 kr / mån

Ovanstående sjukvårdsförsäkring kan tecknas av den som fyllt 16 år, men inte 66 år. Med 24 månaders karens och med 500 kr i självrisk per besök hos vårdgivare, max 1000 kronor
per skadefall. Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, org.nr 516407-0384.

Efterlevandepension
Individuell premie beroende av bland annat ålder.

TGL - Kollektivavtalad Svensk Näringsliv - PTK
18-69 år

39 kr / mån

TGL - Ej kollektivavtalad
18-69 år

39 kr / mån

TGL - TFO
18-69 år
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