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INLEDNING
Produktens beteckning och försäkringsgivare
Brummer Life Försäkringsaktiebolag (BLF) med org.nr
516406-0823, erbjuder kapitalförsäkring med direktpensionslösning. BLF är ett vinstutdelande försäkringsaktiebolag och
har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkrings
verksamhet för försäkringsklasserna I b (livförsäkring –
tilläggsförsäkringar) och III (fondförsäkring).
Målgrupp
Produkten vänder sig till företag som vill skapa flexibla
pensionslösningar.
Försäkringsföretagets finansiella styrka
Solvensen uppgår till 1,78 per 2017-12-31. En solvens på
1,00 innebär att bolaget uppfyller de legala kapitalkrav som
uppställts i förhållande till verksamhetens omfattning och
sammansättning. BLF har som målsättning att alltid ha en
solvens som vida överstiger erforderlig solvens.
SPARANDE OCH AVKASTNING
Ansvar för kapitalplaceringarna
Det är försäkringstagaren, eller den försäkringstagaren utser,
som avgör hur försäkringskapitalet ska placeras.
Tillgångar som kapitalet kan placeras i
Hos BLF tecknas fondförsäkring, vilket innebär att inbetalda
premier placeras i någon/några av de investeringsfonder som
vid var tid ingår i fondutbudet.
För dem som vill överlåta förvaltningen till Brummer &
Partners finns Brummer Multi-Strategy, en multistrategifond
som investerar i hedgefonder som förvaltas av fondbolag inom
Brummer & Partners. De ingående fonderna förvaltas av olika
förvaltningsteam, som arbetar oberoende av varandra och
med olika förvaltningsinriktning. Målet är att leverera en god
riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning.
För dem som vill ta en mer aktiv roll ges möjlighet i fondmenyn att kombinera Brummer & Partners aktivt förvaltade
fonder med ett brett urval av index- och räntefonder.
För mer information om Brummer & Partners fonder,
index- och räntefonder, se Fondfaktablad och Prislista eller
www.brummer.se.
Garanti
Försäkringen innehåller ingen garanti om försäkringens värde,
som såväl kan öka som minska. BLF ansvarar således inte för
värdeförändringar som uppstår.
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UTBETALNING
Värdet av försäkringen, som beror av de placeringar som har
gjorts, betalas ut antingen som engångsutbetalning eller som
periodisk utbetalning.
FÖRSÄKRINGSSKYDD
BLF:s direktpension är en fondförsäkring med försäkrings
kapital och efterlevandeskydd (så kallat återbetalningsskydd)
som uppgår till 101 procent av försäkringens vid var tid
gällande återköpsvärde (marknadsvärdet).
BLF kan inom ramen för direktpension erbjuda följande
tilläggsförsäkringar i samarbete med Bliwa Livförsäkring, org.
nr 502006-6329:

•
•

Premiebefrielse
Dödsfallskapital

För tilläggsförsäkring kan hälsoprövning komma att krävas.
AVGIFTER
För information om aktuella priser för fondplaceringar,
sparande, försäkringsskydd och skatteregler samt exempelberäkningar, se Prislista eller www.brummer.se.
VILLKOR FÖR FLYTT AV FÖRSÄKRING TILL
OCH FRÅN BLF SAMT ÅTERKÖP
En kapitalförsäkring med direktpension kan återköpas utan
återköpsavgift. Återköp kan göras tidigast ett år efter det att
försäkringsavtalet ingåtts.
ÖVRIG INFORMATION
Detta faktablad innehåller inte fullständig förköpsinformation
utan syftar till att ge övergripande information. För villkor och
ytterligare information om BLF, se www.brummer.se.
Finansinspektionen utövar löpande tillsyn av BLF.
Ytterligare information kan du få från Konsumenternas
försäkringsbyrå.
Konsumentverket övervakar efterlevnad av marknads
föringslagen (2008:486).

