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Produktvillkor för Fondportföljsförvaltning (tilläggstjänst)  
 
Allmänt om fondportföljer 
Movestic Livförsäkring AB (nedan ”Movestic”) 
tillhandahåller fondportföljstjänster. Tjänsten innebär 
att försäkringstagaren eller den placeringsberättigade 
(nedan endast ”den placeringsberättigade”) ger 
fullmakt till Movestic att placera och omplacera 
försäkringskapitalet i enlighet med vald fondportfölj 
och i de fonder som vid var tid ingår i Movestics 
fondutbud. Placeringen och omplaceringen av 
försäkringskapitalet utförs av Movestics helägda 
dotterbolag Movestic Kapitalförvaltning AB, som har 
Finansinspektionens tillstånd för diskretionär 
portföljförvaltning. Movestic kan även låta annat bolag 
utföra placeringen och omplaceringen av utvalda 
fondportföljer. 

Movestic har träffat avtal med utomstående parter 
(nedan ”externa fondportföljsförvaltare”) som förvaltar 
fondportföljer. Placeringsberättigade kan anvisa en 
extern fondportföljsförvaltare att göra placeringar och 
omplaceringar av försäkringskapitalet i de 
fondportföljer som externa fondportföljsförvaltare 
förvaltar endast om Movestic har träffat avtal därom 
med den externa fondportföljsförvaltaren. Movestic 
ska även ha godkänt den fullmakt genom vilken den 
placeringsberättigade ger den externa 
fondportföljsförvaltaren rätt att göra placeringar och 
omplaceringar av försäkringskapitalet.  

Vid val av en fondportfölj väljer den 
placeringsberättigade en fondportfölj där Movestic 
eller en extern fondportföljsförvaltare tillser att 
placeringen av försäkringskapitalet fortlöpande 
uppdateras i enlighet med inriktningen i den av den 
placeringsberättigade valda fondportföljen. Mer 
information om skillnaden mellan fond-i.-fond och 
fondportföljer finns på www.movestic.se. 

Uppdraget till Movestic eller den externa 
fondportföljsförvaltaren upphör då den 
placeringsberättigade skriftligen eller via Movestics 
kundwebb begär omplacering av försäkringskapitalet 
från vald fondportfölj. 
 
Placeringsriktlinjer för fondportföljer 
Genom att skriftligen eller via Movestics kundwebb 
välja någon av Movestics fondportföljer godkänner 
den placeringsberättigade att Movestic gör 
placeringar och omplaceringar av försäkringskapitalet 
i enlighet med den normalfördelning som gäller för 
respektive fondportfölj samt i de fonder som Movestic 
vid var tid tillhandahåller och med den fördelning som 
Movestic bestämmer. Movestic har rätt att förändra 
fondutbudet, vilket innebär att de fonder som 
fondportföljen kan placera försäkringskapitalet i 
förändras med fondutbudet, dock med bibehållen 
normalfördelning för vald fondportfölj. 
Försäkringskapitalet ska placeras med utgångspunkt 
från god kapitaltillväxt på lång sikt och 
fondportföljerna ska vara väldiversifierade.  

Placeringsriktlinjerna samt fondportföljernas 
normalfördelning omprövas löpande och kan således 
ändras av Movestic under försäkringstiden. Movestic 
kan på grund av fondernas värdeutveckling från tid till 
annan avvika från den normalfördelning som angetts 
för respektive fondportfölj. I vart fall årligen 
omplacerar dock Movestic försäkringskapitalet på ett 
sådant sätt att den för respektive fondportfölj angivna 
normalfördelningen återuppnås.  

För de fondportföljer som förvaltas av externa 
fondportföljsförvaltare gäller de placeringsriktlinjer 
som bestäms av respektive förvaltare. 
 
Av Movestic tillhandahållna Fondportföljer 
INDEXFONDER - Fondportföljens normalfördelning 
är 20 % räntebärande indexfonder och 80 % 
aktieindexfonder. 
MOBILIS TRYGG - Fondportföljens normalfördelning 
är 20 % aktiefonder och 80 % räntebärande eller 
absolutavkastande fonder. 
MOBILIS FLEXIBEL – Fondportföljens fördelning 
varierar över tid. Fonden kan exempelvis vara 
investerad i 100 % aktiefonder och vid annan tidpunkt 
vara placerad 100 % räntebärande eller 
absolutavkastande fonder. 
 
Uppdrag till externa fondportföljförvaltare 
Movestics avtal med externa portföljförvaltare kan 
sägas upp av Movestic. Om det sker, upphör den 
externa fondportföljsförvaltarens uppdrag för den 
placeringsberättigade. Movestic ska snarast möjligt 
meddela den placeringsberättigade om en sådan 
uppsägning och om att den placeringsberättigade 
själv måste bestämma ny placering av 
försäkringskapitalet i fonder eller fondportföljer såsom 
om ingen fondportfölj valts. Om den 
placeringsberättigade senast 14 dagar efter det att 
Movestic avsänt meddelande om uppsägningen till 
denne inte bestämt ny placering av 
försäkringskapitalet, har Movestic rätt att omplacera 
försäkringskapitalet i någon av de fonder eller 
fondportföljer som ingår i Movestics utbud.  
      Om den externa portföljförvaltaren försatts i 
konkurs, trätt i likvidation, förlorat tillståndet för 
diskretionär portföljförvaltning eller i övrigt varit 
föremål för myndighets åtgärd på ett sätt som rubbar 
förtroendet för företagets kapacitet att utföra tjänsten 
på ett tillfredsställande sätt, har Movestic rätt att 
omedelbart omplacera försäkringskapitalet. Den 
placeringsberättigade kan när som helst därefter välja 
en annan placering av försäkringskapitalet. 
 
Avgifter 
Avgiften för Fondportföljer som tillhandahålls av 
Movestic framgår av Movestics prislista. Hur avgifter 
för förvaltning av fondportföljerna tas ur försäkringen 
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eller ändras framgår av Movestics allmänna och 
särskilda villkor.  
 Avgifter för förvaltning av fondportföljer som 
tillhandahålls av externa fondportföljsförvaltare tas ut 
på samma sätt som övriga avgifter.  
   
Ansvar och risker 
Placering av försäkringskapitalet i en fondportfölj 
innebär att försäkringskapitalet placeras i finansiella 
instrument vars värde varierar över tid. Det innebär att 
försäkringskapitalet såväl kan öka som minska i värde. 
Movestic ansvarar inte för portföljförvaltningens utfall 
och lämnar inte någon garanti för att 
försäkringskapitalet utvecklas positivt eller för att ett 
belopp motsvarande inbetalda premier återbetalas när 
försäkringen upphör eller tjänsten avslutas. Någon 
sådan garanti lämnas inte heller av externa 
portföljförvaltare. 
      Movestic eller externa portföljförvaltare svarar inte 
för skada till följd av strejk, lockout, bojkott, blockad, 
lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller annan 
omständighet exempelvis avbrott i tele- eller data-
kommunikation, varöver Movestic eller den externa 
fondportföljförvaltaren inte råder. Ansvarsbefrielsen 
gäller även om Movestic eller den externa 
fondportföljförvaltaren vidtar eller är föremål för strejk, 
lockout, bojkott eller blockad. 
      Movestic eller den externa fondportföljförvaltaren 
ansvarar inte heller för annan skada, om Movestic eller 
den externa fondportföljförvaltaren förfarit med 
normal aktsamhet. Vårdslöshet ska inte anses 
föreligga på den grunden att utfallet i viss eller vissa 
placeringar varit negativ så länge förvaltningen skett 
inom de ramar som anges i placeringsriktlinjerna. Inte 
i något fall lämnar Movestic ersättning för följdskada. 
 
Försäkringsvillkor 
Dessa villkor gäller utöver de försäkringsvillkor som 
gäller för respektive försäkring.   
  


