Nyckeltal och placering
- traditionell kapitalförsäkring
SEB Pension och Försäkring AB
Traditionell kapitalförsäkring är en långsiktig, stabil och enkel sparform för privatpersoner och företag.
Sparformen passar bra om du vill ha möjlighet till god avkastning, slippa ta beslut om placeringar och ha en
garanti i grunden.

Garanti

KOVÅ-grad

I försäkringen finns ett garanterat försäkringsbelopp som
betalas ut enligt försäkringsavtalet. Garantin innebär att
det totala försäkringsbeloppet är garanterat till att vara 80
procent av inbetalda premier. Om premiebefrielse ingår i
försäkringen reduceras försäkringsbeloppets storlek.

2018-11-30: 99,9 %

Återbäringsränta

Solvenskvot

2019-01-01: 3 %*

2017-12-31: 2,42

Genomsnitt 2013 - 2017: 10,5 %*
Genomsnitt 2008 - 2017: 5,8 %*

Solvenskvoten visar den finansiella styrkan hos ett
försäkringsbolag och en solvenskvot över 1,0 behövs för
att uppfylla de krav EU ställer på försäkringsföretagen i
medlemsländerna.

* Före avgifter och skatter.

Avkastning

KOVÅ-graden anger relationen mellan tillgångarnas
marknadsvärde och de totala försäkringskapitalen inklusive
fördelad villkorad återbäring.

Försäkringsgivare

2018-11-30: 2,1 %

SEB Pension och Försäkring AB
106 40 Stockholm
Organisationsnr: 516401-8243

Genomsnitt 2013 - 2017: 6,1 %
Genomsnitt 2008 - 2017: 6,5 %
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Likvida krediter
*) inkl bl a private equity, infrastruktur
och hedgefonder

Kommentar kvartal 3:
De traditionella portföljerna har levererat en positiv avkastning under årets tredje kvartal. Bidragen från de olika
tillgångsgrupperna har till största del varit positiv – där aktie- och den illikvida kreditexponeringen har bidragit mest
till den positiva avkastningen tillsammans med den öppna valutaexponeringen. Under det senaste kvartalet har vi
ingått avtal för ett flertal nya investeringar inom det illikvida kreditområdet och ökat upp allokering inom detta område
något, samtidigt har vi minskat exponeringen mot likvida räntebärande investeringar för att fortsätta plocka upp de
olika premier som prissätts på en bra nivå i marknaden. Avkastningen efter förvaltningskostnader för den traditionella
portföljen för kapitalförsäkring uppgick under de tre första kvartalen till 2,6 procent.
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