Allmänna villkor för förvaltning via
Fondguide Premiepension (Indecap AB)
Fondguide premiepension är en produkt som tillhandahålls av Indecap AB. Genom samarbetsavtal med Indecap AB förmedlar ett antal
Sparbanker produkten till sina kunder. Sparbankerna föreslår produkten i samband med investeringsrådgivning till kund.

1. Kundkategori
Alla kund er som handl ar med finansi ella instru ment sk a tillhöra en kundk at egori . Dessa
kategori er är ”ick e-professionell kund”, ”prof essionell kund” och ”jämbördi g motpart”.
Som icke-prof essionell kund har du det högsta kundskyddet gäll ande sky ldigh et för b ank er
och värd epappersbolag att bland annat informera om egensk aper och risk er förknippad e
med fin ansiell a instru ment . Din kundkat egori b estämmer vi lken information vi ska ge di g
och om vi ska göra en passandeb edömning när du vil l handl a med fin ansiell a instru ment .
Alla Indec ap AB:s kunder som teckn ar sig för Fondguid e Premiep ension kl assificeras som
icke-professionel la kund er. För Fond guide Premiep ension är d et int e möjligt att begära
annan k at egoris ering. Fondguid e P remiep ension tillh andah åller bara fonder so m är att
betrakta som oko mplicerad e fin ansiell a instrument . Någon passand ebedö mning b ehöv er
inte göras i dessa fall.
2. Information före handel
All information som l ämn as till en icke-prof essionell kund ska uppfylla vissa grundläggand e
krav . Information och faktabl ad om fonderna hitt ar du på Indec aps hemsida samt på
Pensionsmyndighet ens h emsida. Ytterligare information gälland e produkt en och /eller
bolaget erhålls efter önskemål.
3. Lämplighetsbedömning
Om du int e är prof essionell kund h ar d en som t illhand ahåll er in vest eringsrådgivnin g
skyldighet att genomföra en lämpligh etsbedömnin g. Syftet är att säk erställ a att du h ar
tillräck lig kunskap och erfarenhet av instrument et, för att först å risk erna med pl aceringen.
Om du gör en affär på eget init iati v i Fondguid e Premi ep ension, som är att b etrakta som
ett o komplic erat instrument, vi a int ern et ell er via en direkt order til l bolaget, b ehövs d et
inte någon prövning av om tjänsten passar dig som kund.
4. Handel
Indecap AB utför ingen handel på uppdrag av dig när du har produkten Fondguide
Premiepension. Förvaltningen av dina pengar sker i fonderna Indecap Guide 1 och
Indecap Guide 2 vilket är fonder som förvaltas av Indecap Fonder AB. Indecap Fonder AB
har interna regler utformade för att ge dig bästa möjliga resultat när du väljer förvaltning
via Fondguide Premiepension.
5. Force majeure
Indecap AB är int e ansvarig för skada som bero r p å l agbud, fel ino m P ensionsmyndigh etens
fondbytessystem, myndigh eters åtgärder ell er andra ext ern a plattformar, kri gshändels e,
strejk, lockout, block ad eller likn ande o mständigh et. Förbeh åll et i fråga om strejk , lockout
och/ell er blockad gäller även om Indec ap AB själ v vidt ar ell er är föremål för s ådan
konfliktåt gärd . Indec ap AB är int e heller skyldig att i andra f all ersätta sk ada som
uppkommer om Ind ecap AB varit normalt aktsam. Ind ecap AB ansvarar int e för skad a som
uppkommit p å grund av at t underteckn ad int e ti llgodogjort sig Indec aps direktiv gälland e
fondplacering. I inget av ovanstående fall utgår ersättning från Indecap AB för följdskada.
6. Placering av kapital
Tillsammans med din Sparb ank v äljer du en portfölj. Baserat p å d en portfölj du v äljer sk er
placering av kapit alet i Indec ap Fond er AB:s fond er Ind ecap Guide 1 och Ind ecap Guid e 2
(se i avtalet und er respekti ve portföl j). Mer information om fonderna Ind ecap Guide 1 och
Guide 2 finns att hämta p å P ensionsmyndighet ens hemsida. Förd elningen styr främst hur
stor andel av kapit al et som är pl acerat i ränteb ärand e pl aceringar och hur stor andel som
är plac erad e i akti erelaterad e placeringar. Om du som kund laddar ner Indec aps app för
information om premi epension kommer Indecap AB att påminn a dig om att du bör göra
omplac eringar för att säk erställa att den ursprungliga fördelnin gen du val t behål ls i linje
med öv erensko mmen ni vå öv er tid. Du ansvarar själv för att pl aceringar och ompl aceringar
sker. Ind ecap AB ansvarar int e för det ekonomiska resultat et av fondplac erin garna
förutsatt att bestämmelserna i d ett a avtal uppfyl ls och att Indecap AB annars hant erat
uppdraget med v ederbörlig o msorg. Skul le Ind ecap AB av någon anl edning int e ha
möjligh et att föresl å plac ering i Indec ap Fonder AB :s fonder kommer Indec ap AB att
medd ela d etta och reko mmendera dig att kont akt a Sparbank en för rådgivnin g om
placering i andra fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg.
7. Avgifter och incitament
För placeringar vi a Pensionsmyndigh et en i Indec ap Fonder AB:s fonder ut går en
fondförvaltningsav gift. Närmare information om av gifter i fonderna finns på
Pensionsmyndghet ens fondtorg. Indec ap Fonder AB ingår i samma föret agsgrupp som
Indecap AB. Distributionsersättning från Indec ap Fonder till Sp arbank en utgår int e idag,
men kan komma att utgå i framtid en. Om detta införs ko mmer du at t få information om
detta från Ind ecap och din Sp arban k. Sp arbank en erhål ler ers ättning av Ind ecap AB för
förmedlin g av d enna produkt. Ersättnin gen utgö rs av den avgift som kunden b etal ar för
förvaltningstjänsten inklusive livskydd (se mer information i förv altningsavtal et). Den
ersättnin g som sparbanken får innebär int e någon ytt erl igare kostnad då du inte betal ar
något extra för d ett a. Dit t pris och ersättningen till Sparbank en för produkten framgår av
avtalet.
8. Verkställighet av förvaltning
De placeringar du bestämt enligt avtalet måste du själv utföra hos Pensionsmyndigheten.
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9. Informationsfullmakt
Genom att underteckna avtalet om produkten ger du också Indecap AB rätt att inhämta
och ta del av all information som du själv har rätt att inhämta gällande premiepensionen.
10 . Personuppgifter
Indecap AB beh andlar dina p ersonuppgifter i första h and för att fullgöra de åt agand e som
dessa villkor reglerar. För att fullgö ra d essa åtagand en krävs det även att
personuppgiftern a b ehandl as i d atasyst em hos föret ag och organisation er med vil ka
Indecap AB samarb etar i förh ålland en som avser p rodukten /tjänsten. I andra h and kan
dina personuppgifter b ehandl as för att Ind ecap AB sk a fullgö ra rättsli ga åt agand e. Du har
alltid rätt ti ll rätt else och radering av dina personuppgift er. Rätt en til l rad erin g gäll er dock
endast då uppgift erna inte är nödvändi ga för fullgörande av detta avtal ell er annan rättslig
grund. Du h ar d essutom rätt t ill d ataport abilit et s amt att kostnadsfritt, årligen, begära ut
de uppgift er o m di g som Indec ap AB beh andlar. Kont aktuppgift er till Indec ap AB finns på
www.indecap.se.
11 . Villkorsändring
Indecap AB har rätt att ändra d essa villko r lik väl som vill koren i av tal et o m produkt en.
Ändringarna träd er i k raft tidigast 14 dagar eft er att du fått information om ändringarn a.
Godkänns inte ändringen, så kan avtalet sägas upp.
12 . Överlåtelse av avtalet
Indecap har rätt att, helt eller delvis, överlåta Avtalet till sparbank om det kan ske utan att
detta påverkar avtalad Tjänst.
13 . Intressekonflikter
När kundens in tresse int e sammanfal ler med företagets, k an d et uppstå en in tressekonflikt
och föret aget skull e kunna agera p å ett sätt som kunden uppfattar som fel akti gt ell er på
ett sätt so m missgynnar kunden . Indec ap AB vid tar al la de åt gärder som är nödvändi ga i
syfte att iden tifiera intressekonflikt er och handl ägga dessa på ett för all a part er ri mli gt sätt
och så att kundens intressen ald rig åsidosätts. Indec ap AB har en intressekonfliktspolicy
och etiska riktl injer samt även en rad interna instruktion er som anger hur
intressekonflik ter ska hant eras så at t kundernas int ressen b eaktas. Ex emp el p å såd ana
instruktioner är:
•
•
•

hanteringen av anställdas egna värdepappersaffärer,
anställdas uppdrag vid sidan av tjänsten (bisysslor),
vilka åtgärder Indecap AB ska vidta vid utförande av en order om köp eller
försäljning av värdepapper för att uppnå bästa möjliga resultat i fråga om pris,
kostnad, snabbhet m.m.

Om ärendet gäller ett kundklagomål handläggs ärendet i enlighet med instruktionen
för klagomålshantering (se nedan).
14 . Kundklagomål
Med klagomål avses at t du som kund framfört ett konk ret missnöje i et t enskilt ärend e,
avseende en finansiel l tjänst eller produkt. Ett kl ago mål sk a framställ as skriftligen till
Klagomålsansvarig (se ned an). Bekräft else av mott aget kl ago mål l ämnas så snart som
möjligt och ett b esked om när svar på klagomål et kan vänt as lämn as inom 14 dagar.
Obero ende v ägl edning i kl ago målsärend en kan erhåll as från Konsument ernas Ban k- och
finansbyrå (www.konsumenternas.se) ell er från d in kommuns konsumentv ägl edning (mer
info via din kommun, el ler vi a www.konsumentv erk et.s e). Om ditt kl agomål hel t ell er
delvis av visas har du möjligh et att få di tt ärende p rövat i All männ a Reklamationsnämnden
(ARN) ell er i allmän do mstol. ARN pröv ar dock int e ärend en som kräver munt lig
bevisföring.
15 . Språk och kommunikation
Avtalsvillkor och information, samt kommunikation med Indecap AB sker på svenska.
Kommunikation kan ske via e-post, brev, telefon, telefax eller via Indecap AB:s hemsida.
16 . Risker
Placerin gar i fonder k an såväl ök a som minska i värd e och det finns därför ingen garant i att
man får tillb ak a det belopp som inv esterats i förv altningen d en dag man v äljer att avsluta
densamma. Oli ka plac erin gar har olika risk er. Räntefond er har normalt låg risk och
akti efonder hög risk. En bredare akti efond (ex emp elvis en globalfond) har normalt sät t en
lägre risk än en fond som inriktar sig på en specifik region eller bransch.

Bolaget
Namn: Indecap AB (556622-4480)
Säte: Regeringsgatan 60, STOCKHOLM
Telefon: 08-411 37 70
E-post: premiepension@indecap.se
Hemsida: www.indecap.se
Indecap AB står under Finansinspektionens tillsyn
Förvaringsinstitut för tillgångar är Swedbank AB (publ).
Compliance officer: Nathalie Svensk
Klagomålsansvarig: Mats Lagerqvist

