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Type Unit-Linked livsforsikring

Key Information Document 

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dette er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen som kreves ved lov for å 

hjelpe deg med å forstå omfanget, risikoen, kostnadene, potensielle gevinster og tap ved dette produktet, og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre 

produkter 

Advarsel: Du skal kjøpe et produkt som er komplisert og kan være vanskelig å forstå

FBN

Formål

Mål

Tiltenkt investorgruppe

Produkt

Forsikringsfordeler og kostnader

Varigheten er avtalt når kontrakten inngås. Kontrakten avsluttes ved dødsfall, senest etter utløpet av avtalt 

kontraktsperiode. Du kan si opp kontrakten tidligere (se avsnittet "Hvor lenge bør jeg ha avtalen og kan jeg ta ut 

penger?"). Quantum Leben AG kan ikke ensidig si opp kontrakten for tidlig.

Denne unit-linked livsforsikringen gir deg muligheten til en langsiktig porteføljeoppbygging med et 

forsikringsdekning i tilfelle dødsfall. Den underliggende porteføljen består av eiendeler etter eget valg, 

hovedsakelig fra produktuniverset til JOOL Markets AS (se avsnittet "Øvrig relevant informasjon"). Du vil kunne 

skape fortjeneste direkte fra prisøkninger på din underliggende portefølje, men også bære risikoen for tap. 

Nærmere informasjon om din valgte portefølje finner du i fondets "nøkkelinvesteringsdokument" (se avsnittet 

"Øvrig relevant informasjon").

Produktet er egnet for deg hvis du er interessert i en langsiktig porteføljeoppbygging med et forsikringsdekning 

ved dødsfall. Du er villig og i stand til å takle svingninger i verdi og, om nødvendig, investeringstap avhengig av 

de valgte investeringsalternativene. For å gjøre et passende investeringsvalg, trenger du også tilstrekkelig 

investeringskunnskap. Verdien av din forsikringspolicy er resultatet av markedsverdien av de valgte 

investeringene, minus fradrag for administrasjonskostnader og risikopremier (se avsnittet "Hva koster 

det?"). Siden verdien av de underliggende investeringene er utsatt for markedsfluktuasjoner, bør du holde unit-

linked livsforsikring over en lengre periode for å bygge bro/utjevne negative investeringsår.

Denne unit-linked livsforsikringspolicen tilbyr forsikringsfordeler ved kontraktens slutt, ved død og på (delvis) 

overgivelse. De faktiske fordelene i forsikringsavtalen - selv ved (delvis) overgivelse - er basert på dagens verdi 

av den underliggende porteføljen. I tilfelle dødsfall, kommer den faktiske fordelen av den nåværende verdien av 

den underliggende porteføljen og en arveavgift på 1% av porteføljens verdi.

Ved kontraktens utløp eller (delvis) overgivelse tilsvarer den faktiske fordelen verdien av den underliggende 

porteføljen minus eventuelle termineringskostnader. (se avsnittet ''Hva er risikoen og hva kan jeg få i retur?'').

En enkelt premie på 100000 NOK skyldes ved underskrivelse av kontrakten. Dette beløpet vil bli investert i de 

valgte eiendelene, hvor de resulterende kostnadene trekkes direkte fra den underliggende porteføljens verdi (se 

spesielt avsnittet ''Hva koster det?''). Risikopremien som kreves for beskyttelse mot dødsfall er uavhengig av 

kjønn og alder og trekkes kvartalsvis fra den underliggende porteføljens verdi (0,05% per år). I løpet av den 

anbefalte 5 års løpetiden med en estimert årlig avkastning på eiendeler før kostnaden på 4%, resulterer 

risikopremien for beskyttelse mot dødsfall estimert til totalt 260 NOK og senker den estimerte årlige 

avkastningen til unit-linked livsforsikring med ca 0.05 %.
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NOK

Anslått ytelse per år 4%

Forsikringsløp

Arvescenario

Etter 1 år Etter 3 år

hvorav forsikringspremie for dødsdekning 52 NOK p.a.

Etter 5 år

Prestasjonsscenarier

Dette produktet består av underliggende investeringer som handles gjennom agenter, meglere eller investeringsbanker som matcher kjøpere og selgere. Dette 

gjør investeringene mindre enkle å kjøpe og selge enn de som handles på børs, og i perioder kan de være vanskelig å omsette produktet. I tider med usikkerhet 

om markedet, kan det bli vanskelig for dine underliggende investeringer å bli solgt. Hvis dette skjer, kan verdien av produktet falle og i ekstreme tilfeller kan 

dette også tvinge en forsinkelse ved kjøp og salg av underliggende investeringer, noe som kan bety at du må vente på at pengene dine skal investeres eller 

returneres.

Hva arvinger kan motta etter 

kostnader

50 NOK

106016 NOK

1.97%

152 NOK

102424 NOK

2.42%

258 NOK

1.89%

109819 NOK

Akkumulert risikopremie

Gjennomsnittlig avkastning hvert år

Hva skjer hvis Quantum Leben AG ikke klarer å betale ut?

Andelene av midler som er tildelt din forsikringskontrakt, holdes i en separat ”dekningskonto” ("Deckungsstock"). Slike dekningskontoer er et spesialfond i et 

forsikringsselskap som forvaltes og holdes separat fra selskapets øvrige eiendeler. Ved konkurs danner fondet et særskilt garantifond i henhold til 

Liechtensteinloven som skal brukes til å oppfylle de forpliktelsene som følger av forsikringskontrakten.

Investeringen er laget etter eget valg fra Jool Capital Partner. Utførelsen av kontrakten avhenger av prestasjonen til de valgte fondene. Prisøkninger og prisfall 

reduserer direkte verdien av forsikringskontrakten. Informasjon om tidligere prestasjoner finnes i det aktuelle fondets "Key Investment Document" (se avsnittet 

"Øvrig relevant informasjon").

Investering 100,000.00           

Sammendragsrisikoindikatoren er en veiledning når det gjelder risikoen for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er 

at produktet vil minske i verdi på grunn av bevegelser i markedene, eller fordi vi ikke kan betale deg. Vi har vurdert dette produktet på en skala fra 1 til 7 i 

risikoklasse 7 hvor 7 anses som den høyeste risikoklassen. Dette gir indikasjon på potensialet for (midlertidige) tap fra fremtidig ytelse på et svært høyt nivå, og 

dårlige markedsforhold er svært sannsynlig i løpet av den anbefalte investeringsperioden. Risiko og avkastning avhenger av dine valgte investeringer. For 

ytterligere informasjon med hensyn til risiko og avkastningsstruktur, vennligst referer til nøkkelinformasjonsdokumenter for de valgte investeringene.

Dette produktet inkluderer ikke noen beskyttelse mot fremtidig utfordringer i markedet, slik at du kan miste deler eller hele investeringen. I noen 

omstendigheter (hvis verdien av den underliggende porteføljen er lik 0,-), kan du bli pålagt å foreta ytterligere innbetalinger for å betale for utestående avgifter. 

Det totale tapet du måtte pådra seg, kan overstige det investerte beløpet vesentlig.

Hva er risikoen, og hva kan jeg forvente i avkastning?

Risikoindikator

lav risiko høy risiko

Denne risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet til slutten av anbefalt tidshorisont (Cockpit!F25 år i dette eksempelet). Den faktiske 

risikoen kan variere vesentlig hvis du innløser på et tidligere stadium. Det kan være slik at du ikke enkelt får solgt det underliggende produktet eller at 

du må selge til en pris som har en vesentlig virkning på hvor mye du får tilbake.
! 



Tabellen under viser:

— betydningen av de ulike kostnadskategoriene.

Du vil motta spesifikk informasjon om detaljert struktur for dette forsikringsproduktet før du signerer din forsikringsavtale. Informasjonen som presenteres her, er 

basert på EUs regelverk og kan derfor avvike fra forpliktelser i henhold til Liechtenstein-loven. Du finner de viktigste vilkårene i polisen din i dokumentasjonen for 

forsikringsavtalen, som vi vil gi deg før du signerer din forsikringsavtale. Detaljert informasjon om din investeringsportefølje, dvs. de ulike investeringene, finner du i 

'Key Investment Document' (KID). Du kan laste dem ned ved hjelp av følgende lenke:

Effekten av kostnadene er 

allerede inkludert i prisen. Dette 

inkluderer kostnader for 

distribusjonen av produktet

Effekten av kostnadene ved å 

avslutte investeringen når løpetiden 

er avsluttet

Effekten av kostnaden for oss å 

kjøpe og selge underliggende 

investeringer for produktet

Effekten av kostnadene vi tar 

hvert år for å administrere dine 

investeringer og kostnadene som 

presenteres i avsnittet "Hva er 

produktet?

0.03%

0.03%

0.55%

1.62%

En tidlig oppsigelse av avtalen din er mulig når som helst. En tidlig oppsigelse av avtalen (overgivelse) er mulig fra slutten av det første kontraktsåret.

Oppgivelsesverdien avhenger av ytelsen til de valgte investeringene. De opprinnelige kostnadene som vist i tabellen i avsnittet ''Hvilke kostnader påløper?'' påvirker 

den opprinnelige utviklingen av kontraktsverdiene. I tillegg er det mer sannsynlig at en kort investeringsperiode vil bli utsatt for ugunstige markedsfluktuasjoner. 

Ved overgivelsesfradrag på opptil 0.03 av kontraktsverdien, kan skattemessige ulemper oppstå. Ved tidlig oppsigelse av kontrakten vil du miste forsikringsdekning 

ved dødsfall.

Hvor lenge skal jeg beholde produktet og kan jeg innløse tidligere?

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du trenger å klage på produktet, megleren eller Quantum Leben AG, kan du gjøre det ved å ringe +423 236 19 30. Du kan også sende inn klagen på vår nettside, 

med brev (Städtle 18, 9490 Vaduz, Liechtenstein) eller e -mail til info@quantumleben.com

Annen relevant informasjon

Anbefalt (minium) periode for investeringen 5 år

100000 NOK

Arvescenario

2590 NOK 7229 NOK 11947 NOK

Investering

Scenario

Sammensetning av 

Engangskostnad

Løpende kostnad

Inngangskostnad

Exit kostnad

Portefølje transaksjonskostand

Andre løpende kostnader

Tabellen viser effekten på avkastningen per år

— effekten hvert år av de ulike kostnadene på investeringsavkastningen du kan få ved sluttan av den anbefalte holdingsperioden;

2.59% 2.37% 2.31%

Etter 3 årEtter 1 år
Personen som selger deg eller gir råd til deg om dette 

produktet kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil 

denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene, 

og vise deg hvilken innvirkning alle kostnader vil ha på 

investeringen over tid.

Hva er kostnaden?

Reduksjonen i avkastning (Reduction in Yield (RIY)) viser hvilken innvirkning de totale kostnadene du betaler vil ha på investeringsavkastningen du kan få. De totale 

kostnadene tar hensyn til engangs og løpende kostnader.

Beløpene som vises her er kumulative kostnader for selve produktet, for tre forskjellige holdingsperioder. De inkluderer også mulige tidlige utgangskostnader. Tallene 

forutsetter at du investerer 100 000 kroner. Tallene er estimater og kan endres i fremtiden.

Kostnad over tid

Etter 5 år

Impact on return (RIY) per year

Total costs


