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Placeringsalternativ denna månad

Fullständig information
Placeringar i finansiella instrument är alltid förenat med vissa 
risker. Du kan läsa mer om risker på sidan 5 i broschyren. Full-
ständig information om emittenten och erbjudandet kan endast 
fås genom att ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för 
MTN-program och slutliga villkor som finns på lansforsakringar.se. 

Trygghet
Du betalar ingen eller en lägre överkurs än i Tillväxt. I de 
Trygghets-alternativ där du betalar en lägre överkurs kan du 
riskera överkursen vid en eventuell nedgång. Placeringen åter-
betalar minst nominellt belopp.

Så här handlar du våra placeringar
Du kan köpa våra kapitalskyddade placeringar via internet 
genom att gå in på lansforsakringar.se.

Du är även välkommen att kontakta oss på närmaste kontor 
eller ringa oss på 0771-666 555.

Tillväxt
Du betalar en högre överkurs än i Trygghet som du riskerar vid 
en eventuell nedgång. Placeringen återbetalar minst nominellt 
belopp.

Kapitalskyddad placering Pris per post Nominellt belopp Deltagandegrad Löptid

Aktieobligation Asien Tillväxt 11 000 kr 10 000 kr 105 % 3 år
Följer en korg bestående av tio asiatiska bolag

Aktieobligation Europeisk kosumtion Tillväxt 11 000 kr 10 000 kr 125 % 3 år
Följer en korg bestående av åtta europeiska bolag

Aktieobligation Global hälsa Tillväxt 11 000 kr 10 000 kr 115 % 3 år
Följer en korg bestående av tio läkemedelsbolag

Aktieobligation Globala storbolag Tillväxt 105 10 500 kr 10 000 kr 65 % 3 år
Följer en korg bestående av tio globala bolag Tillväxt  110 11 000 kr 10 000 kr 160 % 3 år

Aktieobligation Sverige Tillväxt 11 000 kr 10 000 kr 115 % 3 år
Följer en korg bestående av åtta svenska bolag 
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Hur fungerar en kapitalskyddad placering?
Med en kapitalskyddad placering menas en place
ring där det nominella beloppet återbetalas på 
återbetalningsdagen. Om marknaden stiger fram 
till återbetalningsdagen kan den ge en avkastning. 
Uppgången beräknas som skillnaden mellan start
värdet och slutvärdet. Slutvärdet fastställs ofta 
som ett genomsnitt under sista året, för att minska 
effekterna av en eventuell nedgång då. Om under
liggande marknad går upp under perioden kan 
slutvärdet bli lägre än den faktiska uppgången, 
vid en nedgång kan slutvärdet bli högre än den 
faktiska nedgången. För närmare information om 
hur slut värdet fastställs, se Fakta i korthet.

Vad menas med deltagandegrad?
Deltagandegraden är det tal som visar hur stor del av marknadens 
uppgång du får ta del av. Del tagandegraden multipliceras med 
uppgången. Skulle deltagande graden vara större än 100 procent 
kan du få en högre avkastning än marknadens verkliga uppgång. 

Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära och  
de fastställs på betalningsdagen. Det som påverkar deltagande-
graderna är bland annat räntenivån i Sverige, kursrörligheten 
(volatiliteten) på valda marknader och läget på valutamarkna-
derna. Information om vilken lägsta nivå som kan bli aktuell 
hittar du i slutet av broschyren under avsnittet Fakta i korthet, 
Förbehåll. De definitiva deltagandegraderna meddelas under 
Slutliga villkor på lansforsakringar.se.

Nominellt belopp
Det kapitalskyddade beloppet som du minst får tillbaka på åter-
betalningsdagen, det vill säga 10 000 kronor per post.

Överkurs  
– en möjlighet till högre avkastning men med ökad risk
Länsförsäkringar erbjuder vanligtvis kapitalskyddade place-
ringar med två olika alternativ: Trygghet, utan eller med en lägre 
andel överkurs, samt Tillväxt, med överkurs. En placering med 
överkurs innebär att du köper en post till ett högre pris än det 
nominella beloppet, vilket ger dig en högre deltagandegrad och 
därmed möjlighet till större avkastning. Alternativen erbjuds 
till olika priser, till exempel 10 000 kronor respektive 11 000 
kronor. Väljer du en kapitalskyddad placering för 11 000 kronor 
tar du en ökad risk på 1 000 kronor. 

Möjlighet att sälja i förtid
Grundtanken med en kapitalskyddad placering är att du behål-
ler den till återbetalningsdagen, eftersom det är då du får minst 
det nominella beloppet tillbaka. Du har ändå möjlighet att 
sälja under pågående löptid, till exempel om placeringen har 
stigit i värde och du vill göra en vinstsäkring. Försäljning sker 
till dagskurs, vilket innebär att priserna kan ligga både över och 
under placeringens nominella belopp, bland annat beroende på 
hur marknaden har utvecklats fram till försäljningstillfället. 
Om den underliggande marknaden stiger i värde kommer värdet 
på placeringen också stiga, men inte lika fort och du bör i bör-
jan av obligationens löptid inte ha samma förväntan på att en 
kapitalskyddad placering ökar i värde i samma takt som den 
underliggande marknaden. Detta gäller i synnerhet de kapital-
skyddade placeringar där det finns en begränsning i 
avkastningsmöjlig heten, till exempel att du bara får tillgodo-
räkna dig en avkastning upp till en viss, förutbestämd nivå.

Exempel återbetalningsbelopp och avkastning
Obligationen som köps till underkurs växer till nominellt belopp på återbetal-
ningsdagen. Mellanskillnaden placeras på den marknad som placeringen är 
kopplad till och ger dig en möjlighet till avkastning.

Start Återbetalningsdag

Obligation

Option

Option

Option

Nominellt  
belopp

Eventuell  
överkurs

Avkastning

Återbetalning 
nominellt 
belopp

Option

Obligation 
vid förfall

Regler om beskattning
Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller idag. 
Skattesatser och andra skatteregler kan ändras under löptiden. 
Investerare bör före ett investeringsbeslut söka nödvändig råd-
givning med utgångspunkt från sina individuella förhållanden 
av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär. Vad skattereg-
lerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella 
förutsättningar. Läs mer om Skatteregler under Fakta i korthet.



5

En trygg placering med liten risk
Med en kapitalskyddad placering är risken  
generellt låg eftersom det nominella beloppet  
är kapitalskyddat. Som hos de flesta finansiella 
instrument finns det vissa risker förknippade 
även med kapitalskyddade produkter. 

Kreditrisk
Utgivare, emittent, av den kapitalskyddade placeringen är SEB. 
Det betyder att du som innehavare av en kapitalskyddad place-
ring har en kreditrisk på SEB. Återbetalning av nominellt 
belopp och eventuell avkastning förutsätter att SEB kan full-
göra dessa åtaganden på återbetalningsdagen. En investering i 
en kapitalskyddad placering omfattas inte av den statliga insätt-
ningsgarantin. 

Likviditets- och kursrisk
Kapitalskyddet, återbetalning av det nominella beloppet, gäller 
endast på återbetalningsdagen. Det innebär att marknadspriset 
kan vara lägre än det nominella beloppet vid försäljning under
löptiden. Kursen på andrahandsmarknaden under produktens 
löptid kan vara högre eller lägre än det nominella beloppet.  
Kursen bestäms bland annat utifrån återstående löptid, mark-
nadsutvecklingen och svängningarna på börsen. 

En investering i en kapitalskyddad placering kan ge en 
annan avkastning än en direktinvestering. Olika aktörers kapi-
talskyddade placeringar, kopplade till samma marknad, är ofta 
konstruerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra. 
Du kan hitta mer information på lansforsakringar.se.

Valutarisk
En kapitalskyddad placering ger möjlighet att placera på de  
globala marknaderna utan att valutakursförändringar påverkar 
avkastningen direkt, eftersom alla beräkningar och betalningar 
sker i svenska kronor. Detta gäller ej produkter vars avkastning 
är kopplad helt eller delvis till valutakursförändringar.

Trygghet och Tillväxt
Länsförsäkringar erbjuder vanligtvis kapitalskyddade placeringar 
med två olika alternativ – Trygghet och Tillväxt. Alternativet 
Trygghet säljs ofta utan överkurs, eller med en lägre andel överkurs 
än alternativet Tillväxt. Därmed tar du en lägre risk i Trygghet. 
Samtidigt är chanserna till god avkastning större i Tillväxt. 

En placering med överkurs innebär att du köper en post till 
ett högre pris än det nominella beloppet, vilket ger dig en högre 
deltagandegrad och därmed möjlighet till större avkastning när 
marknaden stiger. Risken är därmed högre ju högre överkurs 
placeringen har, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det 
nominella beloppet. Om marknaderna skulle sjunka eller förbli 
oförändrade på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella 
beloppet, det vill säga 10 000 kronor per post och gör en förlust 
motsvarande överkurs och courtage. Du tar alltså en risk mot-
svarande eventuell överkurs, courtage samt den ränta du hade 
kunnat få om pengarna istället hade placerats på ett räntekonto.
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Tillväxten i de flesta länder i Asien bedöms växla 
upp under 2015 – 2016. Därmed tyder mycket på 
att regionen behåller tätplatsen i den globala 
ekonomiska utvecklingen ytterligare en tid.

Det finns flera faktorer bakom den förväntade goda utvecklingen. 
Regionen kan stoltsera med goda statsfinanser, stora överskott i 
bytesbalanser och statsbudgetar samt rejäla valutareserver. Den 
finansiella stabiliteten ger utrymme för olika finansiella stimulans-
åtgärder om så skulle behövas. Den inhemska efterfrågan fort-
sätter att stärkas bland annat drivet av en stark arbetsmarknad. 
En tydlig effekt av den växande inhemska konsumtionen är att 
en allt större andel av de asiatiska ländernas export går till andra 
länder i regionen. I flera länder har det under förra året hållits 
val vilket inger förhoppningar på ekonomiska och strukturella 
reformer, något som skulle kunna gynna regionen. Merparten av 
länderna i regionen är nettoimportörer av energi och gynnas av 
det senaste årets kraftiga nedgång i oljepriset. Det bidrar också 
till att sänka inflationen vilket medför att regionens centralbanker 
kan fortsätta föra en relativt mjuk penningpolitik. Ur ett börs-
perspektiv ser Asien intressant ut. Värderingen för flertalet asiatiska 
aktiemarknader befinner sig på acceptabla nivåer, och vinstesti-
maten för många företag i regionen är god. (SEB i maj 2015)

Kort om Asien
Obligationen är kopplad till en korg bestående av tio asiatiska 
bolag. Utvecklingen i aktiekorgen beräknas utan hänsyn till 
utdelningar. Placeringen återbetalar minst nominellt belopp på 
slutdagen.

Aktieobligation Asien
AKTIEOBLIGATION ASIEN

• 3-årig kapitalskyddad placering.

•  Återbetalning förutsätter att emittenten kan fullgöra sina  
åtaganden på återbetalningsdagen.

•  Avkastningen är knuten till en korg bestående av tio asiatiska 
bolag.

• Pris per post: Asien Tillväxt 11 000 kronor.

• Deltagandegrad: Asien Tillväxt 105 %*.

• Obligationens löptid: 6 juli 2015 – 6 juli 2018.

*  Deltagandegraden anger hur stor del av tillgångarnas utveckling 
som investeraren får ta del av vid beräkning av återbetalnings-
beloppet. För lägsta möjliga deltagandegrad läs avsnittet För behåll 
på faktasidan längst bak i broschyren.
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Underliggande korg Världen

Källa: Bloomberg 
Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för den underliggande korgen 
som placeringsinriktningen är kopplad till. Historisk kursutveckling är ingen 
garanti för framtida utveckling. Världen är ett globalt aktieindex (MSCI World).
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FÖRDELAR

• Bra ekonomisk tillväxt i många asiatiska länder.

• God vinstutveckling för många företag i regionen.

NACKDELAR

•  Regionen är känslig för rörelser i råvarupriserna.

•  Inbromsningen i Kina kan påverka övriga asiatiska länder negativt.

Bolagsnamn Sektor Land

Keppel Corp Ltd Industrivaror & tjänster Singapore
Hang Seng Bank Ltd Finans Hong Kong
CLP Holdings Ltd Kraftförsörjning Hong Kong
Singapore Telecommunications Ltd Telekommunikation Singapore
China Construction Bank Corp Finans Kina
Agriculture Bank of China Ltd Finans Kina
Industrial & Commercial Bank of China Ltd Finans Kina
Asustek Computer Inc Teknologi Taiwan
Hyundai Motor Co Sällanköpsvaror Sydkorea
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Teknologi Taiwan

BOLAG SOM INGÅR I KORGEN

* Utveckling för underliggande tillgång(ar) beräknas som (slutvärde/startvärde -1). 
** Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive courtage.

Index- 
utveckling*

Investerat 
inkl courtage

Återbetal-
ningsbelopp

Avkastning 
inkl courtage 

Effektiv årlig 
avkastning**

-20 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -3,8 %

0 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -3,8 %

11,62 % 11 220 kr 11 220 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 11 220 kr 12 100 kr 7,8 % 2,5 %

40 % 11 220 kr 14 200 kr 26,6 % 8,2 %

60 % 11 220 kr 16 300 kr 45,3 % 13,2 %

80 % 11 220 kr 18 400 kr 64,0 % 17,9 %

EXEMPEL PÅ ÅTERBETALNINGSBELOPP TILLVÄXT

VARFÖR INVESTERA I ASIEN?
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Flera länder i Europa brottas fortfarande med stora 
statsfinansiella och politiska problem. Trots det har 
de ekonomiska utsikterna för regionen ändå ljusnat 
en hel del under det senaste året.och bland annat 
har hushållshumöret förbättrats.

Ljusglimtar i form av politisk vilja att skapa stabilitet, den euro-
peiska centralbankens kraftfulla agerande samt i flera fall bättre 
ekonomisk statistik är några bidragande faktorer till den ökade 
optimismen. En viktig pusselbit är också det allt positivare  
stämningsläget i det för Europa så viktiga tyska näringslivet. 
Den inhemska efterfrågan har de senaste åren hållits tillbaka, 
men återhämtar sig nu vilket kan utläsas i ökat konsumentför-
troende och stigande detaljhandelsförsäljning. Stabilare arbets-
marknad, stigande köpkraft och låga räntor är några faktorer 
som bidrar positivt till den ökade optimismen. Förutom Tysk-
land sticker det ökade konsumentförtroendet i Spanien och  
Italien ut på den positiva sidan. De europeiska bolagens hus-
hålls humör är på flera håll visserligen fortsatt något dämpat på 
grund av arbetslöshet och finanspolitiska åtstramningar, men 
samtidigt visar flera andra konjunkturindikatorer mer positiva 
tongångar även om mycket återstår att göra. Finanser är i de 
flesta fall starka och kassaflödena generellt sett goda. Så många 
av regionens företag står väl rustade för att kunna dra fortsatt  
nytta av såväl den stigande globala tillväxten, som den ökade 
optimismen i Europa. (SEB i maj 2015)

Kort om Europeisk konsumtion
Obligationen är kopplad till en korg bestående av åtta europeiska
bolag som gynnas av en starkare konsumtion. Utvecklingen i 
aktiekorgen beräknas utan hänsyn till utdelningar. Placeringen 
återbetalar minst nominellt belopp på slutdagen.

Aktieobligation Europeisk konsumtion
AKTIEOBLIGATION  
EUROPEISK KONSUMTION

• 3-årig kapitalskyddad placering.

•  Återbetalning förutsätter att emittenten kan fullgöra sina  
åtaganden på återbetalningsdagen.

•  Avkastningen är knuten till en korg bestående av åtta  
Europeiska bolag.

• Pris per post: Europeisk konsumtion Tillväxt 11 000 kronor.

• Deltagandegrad: Europeisk konsumtion Tillväxt 125 %*.

• Obligationens löptid: 6 juli 2015 – 6 juli 2018.

*  Deltagandegraden anger hur stor del av tillgångarnas utveckling 
som investeraren får ta del av vid beräkning av återbetalnings-
beloppet. För lägsta möjliga deltagandegrad läs avsnittet För behåll 
på faktasidan längst bak i broschyren.
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Underliggande korg Världen

Källa: Bloomberg 
Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för den underliggande korgen 
som placeringsinriktningen är kopplad till. Historisk kursutveckling är ingen 
garanti för framtida utveckling. Världen är ett globalt aktieindex (MSCI World).
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VARFÖR INVESTERA I  
EUROPEISK KONSUMTION

FÖRDELAR

• Bättre humör bland såväl konsumenter som företag.

• Tydliga tecken på stigande detaljhandelsförsäljning.

NACKDELAR

•  Fortfarande stor osäkerhet i Europas statsfinanser.

• Politiska risker kring EU-samarbetet kan skrämma bort placerare.

Bolagsnamn Sektor Land

Danone SA Dagligvaror Frankrike
Elisa OYJ Telekommunikation Finland
GlaxoSmithKline PLC Hälsovård Storbritannien
Hennes & Mauritz AB Sällanköpsvaror Sverige
Nestle SA Dagligvaror Schweiz
Reed Elsevier NV Dagligvaror Storbritannien
Swisscom AG Telekommunikation Schweiz
Zurich Insurance Group AG Finans Schweiz

BOLAG SOM INGÅR I KORGEN

* Utveckling för underliggande tillgång(ar) beräknas som (slutvärde/startvärde -1). 
** Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive courtage.

Index- 
utveckling*

Investerat 
inkl courtage

Återbetal-
ningsbelopp

Avkastning 
inkl courtage 

Effektiv årlig 
avkastning**

-20 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -3,8 %

0 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -3,8 %

9,76 % 11 220 kr 11 220 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 11 220 kr 12 500 kr 11,4 % 3,7 %

40 % 11 220 kr 15 000 kr 33,7 % 10,2 %

60 % 11 220 kr 17 500 kr 56,0 % 16,0 %

80 % 11 220 kr 20 000 kr 78,3 % 21,2 %

EXEMPEL PÅ ÅTERBETALNINGSBELOPP TILLVÄXT
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Medellivslängden i världen stiger i rask takt. 
Med en åldrande  befolkning följer också ett ökat 
behov av sjukvård och läkemedel.

I flera delar av världen som Europa, Nordamerika och Japan har 
redan medellivslängden stigit kraftigt. Förbättrade levnadsvillkor 
i många så kallade tillväxtmarknader gör att livslängden stiger 
snabbt  även där. Men med allt bättre ekonomiska förutsättningar 
i tillväxtländerna följer också mer välståndsrelaterade sjukdomar 
som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Hälsovårdsföretag uppvisar ofta en hög och stabil lönsamhet 
oavsett konjunkturläge, samtidigt som de vanligtvis har starka 
finanser. Därför tenderar även aktier i hälsovårdsföretag att 
utvecklas förhållandevis stabilt. De senaste åren har det även  
genomförts ett flertal bolagssammanslagningar och uppköp inom 
sektorn. Det är något som vi anser kommer att fortsätta och 
upprätthålla intresset för sektorn ytterligare en tid. Flera läke-
medelsbolag har också  ett antal intressanta forsknings- och 
utvecklingsprojekt på gång vilket ytterligare bör öka intresset 
från investerare.

En osäkerhetsfaktor för sektorn är olika politiska beslut, 
exempelvis rörande sjukvårdsreformer, som tydligt kan påverka 
hälsovårdsföretagen såväl positivt som negativt. Mycket talar 
dock för att kombinationen åldrande befolkning och ökningen 
av välståndsrelaterade sjukdomar ändå kommer att leda till en 
långsiktigt ökad efterfrågan på hälsovårdsrelaterade produkter 
och tjänster.  (SEB i maj 2015)

Kort om Aktieobligation Global hälsa
Obligationen är kopplad till en likaviktad bolagskorg om tio 
globala läkemedelsbolag. Korgen består av globala aktier som är 
utgivna av läkemedels- och bioteknikföretag samt medicinska 
service- eller teknikföretag och företag inom hälso- och sjukvårds-
branschen. Utvecklingen i aktiekorgen beräknas utan hänsyn till 
utdelningar. Avkastningen påverkas dels av korg utvecklingen 
och dels av valutakursförändringarna mellan den svenska kronan 
och den amerikanska dollarn. En försvagning av dollarn har en 
negativ effekt medan en förstärkning av dollarn har en positiv 
effekt. Se räkneexempel på följande sida. Det nominella beloppet 
påverkas dock inte av valutakurs förändringar. Placeringen åter-
betalar minst nominellt belopp på slutdagen.

Aktieobligation Global hälsa
AKTIEOBLIGATION GLOBAL HÄLSA

• 3-årig kapitalskyddad placering.

•  Återbetalning förutsätter att emittenten kan fullgöra sina  
åtaganden på återbetalningsdagen.

•  Avkastningen är knuten till 10 globala läkemedelsbolag.

•  Pris per post:  Global hälsa Tillväxt 11 000 kronor.

•  Deltagandegrad:  Global hälsa Tillväxt 115 %*.

•  Obligationens löptid: 6 juli 2015 – 6 juli 2018.

*  Deltagandegraden anger hur stor del av tillgångarnas utveckling 
som investeraren får ta del av vid beräkning av återbetalnings-
beloppet. För lägsta möjliga deltagandegrad läs avsnittet Förbehåll 
på faktasidan längst bak i broschyren.
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Underliggande korg Världen

Källa: Bloomberg 
Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för den underliggande korgen 
som placeringsinriktningen är kopplad till. Historisk kursutveckling är ingen 
garanti för framtida utveckling. Världen är ett globalt aktieindex (MSCI World).
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VARFÖR INVESTERA I GLOBAL HÄLSA?

FÖRDELAR

•  Långsiktigt ökad efterfrågan på hälsovårdsrelaterade produkter  
och tjänster.

• Många bolag med stabil lönsamhet och starka finanser.

NACKDELAR

• Politiska beslut kan få negativ påverkan på sektorn.

• Vid ökad riskvilja tenderar investerare att välja andra sektorer.

* Utveckling för underliggande tillgång(ar) beräknas som (slutvärde/startvärde -1). 
** Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive courtage.

Bolagsnamn Sektor Land

AstraZeneca Plc Läkemedel & Bioteknik Storbritannien

Baxter International Inc Medicinsk service USA

GlaxoSmithKline Plc Läkemedel & Bioteknik Storbritannien

Johnson & Johnson Inc Läkemedel & Bioteknik USA

Merck & Co Inc Läkemedel & Bioteknik USA

Novartis AG Läkemedel & Bioteknik Schweiz

Pfizer Inc Läkemedel & Bioteknik USA

Roche Holding AG Läkemedel & Bioteknik Schweiz

Sanofi SA Läkemedel & Bioteknik Frankrike

Takeda Pharmaceutical Co Ltd Läkemedel & Bioteknik Japan

Index- 
utveckling*

Investerat 
inkl courtage

Återbetal-
ningsbelopp

Avkastning 
inkl courtage 

Effektiv årlig 
avkastning**

-20 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -3,8 %

0 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -3,8 %

10,61 % 11 220 kr 11 220 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 11 220 kr 12 300 kr 9,6 % 3,1 %

40 % 11 220 kr 14 600 kr 30,1 % 9,2 %

60 % 11 220 kr 16 900 kr 50,6 % 14,6 %

80 % 11 220 kr 19 200 kr 71,1 % 19,6 %

EXEMPEL PÅ ÅTERBETALNINGSBELOPP TILLVÄXT

Om dollarn stärks med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 15 520 
kronor, vilket motsvarar 11,41 procent 
i avkastning per år.

Om dollarn försvagas med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 13 680 
kronor, vilket motsvarar 6,82 procent 
i avkastning per år.

BOLAG SOM INGÅR I KORGEN
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Den globala konjunkturbilden pekar fortsatt uppåt.  
Stigande tillväxt i flertalet marknader, utsikter till 
fortsatt god riskvilja samt historiskt mycket låga 
räntor är några faktorer som även framöver bör 
bibehålla intresset för aktieplaceringar.

USA:s ekonomi, tillsammans med flertalet asiatiska ekonomier, 
fortsätter att uppvisa styrka och är de drivande marknaderna i den 
globala tillväxten. I Europa och Japan är utvecklingen för stunden 
trögare, men vi ser tecken på att den successivt tar fart bland annat 
med stöd från respektive Centralbanker. SEB:s prognoser visar på 
stigande tillväxt i samtliga fyra stora ekonomiska regioner under 
2015. Värderingarna på flera aktiemarknader, exempelvis USA, 
har dragit iväg en del då de senaste årens börsuppgångar så här 
långt inte åtföljts av motsvarande vinsttillväxt. De är dock fort-
farande i huvudsak på acceptabla nivåer och bör inte utgöra ett 
hinder för fortsatta börsuppgångar. Viktigt för aktiemarknadens 
möjligheter framöver är ändå att företagens vinstprognoser börjar 
upprevideras i takt med ökande tillväxt. Riskviljan bland inves-
terare har också under en längre tid  varit tämligen god trots bland 
annat flera geopolitiska problem. Vi ser även fortsatt mycket låga 
styrräntor och endast mindre långränteuppgångar, något som inte 
lär stjälpa börsutvecklingen om räntorna stiger av ”rätt” skäl – 
stigande tillväxt. (SEB i maj 2015)

Kort om Aktieobligation Globala storbolag
Obligationen ger exponering till en likaviktad bolagskorg om tio 
välkända globala bolag. Korgen passar dig som tror på globala 
storbolag med starka varumärken. Utvecklingen i aktiekorgen 
beräknas utan hänsyn till utdelningar. Avkastningen påverkas dels 
av korg utvecklingen och dels av valutakursförändringarna mellan 
den svenska kronan och den amerikanska dollarn. En försvagning 
av dollarn har en negativ effekt medan en förstärkning av dollarn 
har en positiv effekt. Se räkneexempel på följande sida. Det nomi-
nella beloppet påverkas dock inte av valutakurs förändringar. 
Placeringen återbetalar minst nominellt belopp på slutdagen.

Aktieobligation Globala storbolag
AKTIEOBLIGATION GLOBALA STORBOLAG

• 3-årig kapitalskyddad placering.

•  Återbetalning förutsätter att emittenten kan fullgöra sina  
åtaganden på återbetalningsdagen.

•  Avkastningen är knuten till 10 globala storbolag.

•  Pris per post:  Globala storbolag Tillväxt105 10 500 kronor.  
 Globala storbolag TIllväxt110 11 000 kronor. 

•  Deltagandegrad:  Globala storbolag Tillväxt105 65 %*.  
Globala storbolag TIllväxt110 160 %*.

•  Obligationens löptid: 6 juli 2015 – 6 juli 2018.

*  Deltagandegraden anger hur stor del av tillgångarnas utveckling 
som investeraren får ta del av vid beräkning av återbetalnings-
beloppet. För lägsta möjliga deltagandegrad läs avsnittet Förbehåll 
på faktasidan längst bak i broschyren.
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Underliggande korg Världen

Källa: Bloomberg 
Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för den underliggande korgen 
som placeringsinriktningen är kopplad till. Historisk kursutveckling är ingen 
garanti för framtida utveckling. Världen är ett globalt aktieindex (MSCI World).
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VARFÖR INVESTERA I  
GLOBALA STORBOLAG?

FÖRDELAR

• Stora företag erbjuder mer stabilitet.

• Många värderingar är på intressanta nivåer.

NACKDELAR

• Om riskviljan blir riktigt god gynnas förmodligen mindre bolag mer.

• Flera bolag är känsliga för utvecklingen av privatkonsumtionen.

* Utveckling för underliggande tillgång(ar) beräknas som (slutvärde/startvärde -1). 
** Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive courtage.

Bolagsnamn Sektor Land

Allianz SE Finans Tyskland

AT&T Inc Telekommunikation USA

Hang Seng Bank Ltd Finans Hong Kong

HSBC Holdings PLC Finans Storbritannien

Kinder Morgan Inc Energi USA

Kraft Foods Group Inc Dagligvaror USA

Procter & Gamble CO Dagligvaror USA

Swisscom AG Telekommunikation Schweiz

Verizon Communications Inc Telekommunikation USA

Zurich Insurance Group AG Finans Schweiz

Index- 
utveckling*

Investerat 
inkl courtage

Återbetal-
ningsbelopp

Avkastning 
inkl courtage 

Effektiv årlig 
avkastning**

-20 % 10 710 kr 10 000 kr -6,6 % -2,3 %

0 % 10 710 kr 10 000 kr -6,6 % -2,3 %

10,92 % 10 710 kr 10 710 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 10 710 kr 11 300 kr 5,5 % 1,8 %

40 % 10 710 kr 12 600 kr 17,6 % 5,6 %

60 % 10 710 kr 13 900 kr 29,8 % 9,1 %

80 % 10 710 kr 15 200 kr 41,9 % 12,4 %

Index- 
utveckling*

Investerat 
inkl courtage

Återbetal-
ningsbelopp

Avkastning 
inkl courtage 

Effektiv årlig 
avkastning**

-20 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -3,8 %

0 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -3,8 %

7,63 % 11 220 kr 11 220 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 11 220 kr 13 200 kr 17,6 % 5,6 %

40 % 11 220 kr 16 400 kr 46,2 % 13,5 %

60 % 11 220 kr 19 600 kr 74,7 % 20,4 %

80 % 11 220 kr 22 800 kr 103,2 % 26,6 %

EXEMPEL PÅ ÅTERBETALNINGSBELOPP EXEMPEL PÅ ÅTERBETALNINGSBELOPPTILLVÄXT 
105

TILLVÄXT 
110

Om dollarn stärks med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 13 120 
kronor, vilket motsvarar 6,99 procent i 
avkastning per år.

Om dollarn stärks med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 17 680 
kronor, vilket motsvarar 16,35 procent 
i avkastning per år.

Om dollarn försvagas med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 12 080 
kronor, vilket motsvarar 4,09 procent i 
avkastning per år.

Om dollarn försvagas med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 15 120 
kronor, vilket motsvarar 10,45 procent 
i avkastning per år.

BOLAG SOM INGÅR I KORGEN



14

Stockholmsbörsen (OMXS30) har stigit med runt 
20 procent under det senaste året inklusive ut
delningar, en historiskt mycket stark period.  
Negativa eller lägre räntor samt en våg av ECB
stimulanser är de primära orsakerna. De senaste 
månadernas sidledes till negativa utveckling tolkar 
vi som att värdering av tillgångslaget aktier börjar 
konsolideras på högre jämviktsnivåer. Relativt 
räntebärande tillgångar så är aktiemarknaden 
fortsatt attraktiv ur ett historiskt perspektiv – 
trots höga vinstvärderingsmultiplar.

Det finns en rad faktorer som agerat bränsle till uppvärdering  
av aktietillgångar, först och främst är det en betydande relativ 
attraktion jämfört med obligationer vilket förstärkts ytterligare 
efter den Europeiska Centralbankens (ECB) agerande de senaste 
månaderna med extremt låga räntor och kraftiga stimulanser. 
Sedan februari så har det framåtblickande (12 månader) p/e-talet 
vandrat ned 5 procent (från 18,4 till 17,5). Trots en värderings-
nivå som befinner sig över 30 procent högre än det historiska 
snittet under de senaste 10 åren, så är vi fortsatt optimistiska till 
börsen. Vi anser att aktievärdering generellt sett genomgår en 
konsolideringsfas för tillfället, att aktiemarknaden nått en 
högre jämviktsnivå med lägre avkastningskrav som avgörande 
variabel. För det kommande året så tror vi börsen dels finner 
fortsatt bränsle från extremt låga räntenivåer, men att betydelsen 
av en förbättrad makromiljö förstärks. Vi tror att börsen fortsatt 
gynnas av betydande stimulanser i Europa, lägre drivmedels-
kostnader och finansieringskostnader för både bolag och konsu-
menter, samt fortsatt starka utomnordiska valutakurser vilka 
gynnar exporterande bolag. För utvecklingen kortsiktigt under 
vårmånaderna så har vår kommunikation innefattat en mer  
neutral utveckling utefter historiskt kalendermönster, ett  
mönster som ej bör negligeras. Vi tror fortsatt att detta kalender-
mönster håller vid en tid till, men att förbättrade ledande  
indikatorer under sommarmånaderna är förestående.

Den svenska börsens aggregerade bolagsvinster steg med  
9 procent under 2014, detta efter två år av fallande vinster, våra 
prognoser på vinsttillväxt för 2015 och 2016 är 16 respektive  
12 procent. (SEB i maj 2015)

Kort om Aktieobligation Sverige
Obligationen är kopplad till en likaviktad bolagskorg om åtta 
svenska bolag som SEB bedömer ha bra framtidsutsikter. Bolagen 
är verksamma inom en rad olika sektorer. Utvecklingen i aktie-
korgen beräknas utan hänsyn till utdelningar. Placeringen återbe-
talar minst nominellt belopp på slutdagen.

Aktieobligation Sverige 

• 3-årig kapitalskyddad placering.

•  Återbetalning förutsätter att emittenten kan fullgöra sina  
åtaganden på återbetalningsdagen.

•  Avkastningen är knuten till en korg bestående av åtta  
svenska bolag

• Pris per post:  Sverige Tillväxt 11 000 kronor.

• Deltagandegrad:  Sverige Tillväxt 115 %*.

• Obligationens löptid: 6 juli 2015 – 6 juli 2018.

*  Deltagandegraden anger hur stor del av tillgångarnas utveckling 
som investeraren får ta del av vid beräkning av återbetalnings-
beloppet. För lägsta möjliga deltagandegrad läs avsnittet För behåll 
på faktasidan längst bak i broschyren.
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Underliggande korg Världen

Källa: Bloomberg 
Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för den underliggande korgen 
som placeringsinriktningen är kopplad till. Historisk kursutveckling är ingen 
garanti för framtida utveckling. Världen är ett globalt aktieindex (MSCI World).

AKTIEOBLIGATION SVERIGE
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* Utveckling för underliggande tillgång(ar) beräknas som (slutvärde/startvärde -1). 
** Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive courtage.

FÖRDELAR

•  Solida vinsttillväxtutsikter för exporterande bolag samt  
konsumentrelaterat.

• Låga räntor skapar stark relativ attraktivitet för aktiemarknaden.

NACKDELAR

•  Haltande konjunktur i delar av Europa, trots bättre data  
senaste tiden.

•  Geopolitisk oro, i framför allt Ryssland.

VARFÖR INVESTERA I SVERIGE?

Bolagsnamn Sektor

ABB LTD Industrivaror och -tjänster

AstraZeneca PLC Läkemedel

Telefonaktiebolaget LM Ericsson Telekommunikation

Investor AB Finans

Hennes & Mauritz AB Dagligvaror

SKF AB Industrivaror och -tjänster

Swedbank AB Finans

Tele2 AB Telekommunikation

BOLAG SOM INGÅR I KORGEN

Index- 
utveckling*

Investerat 
inkl courtage

Återbetal-
ningsbelopp

Avkastning 
inkl courtage 

Effektiv årlig 
avkastning**

-20 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -3,8 %

0 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -3,8 %

10,61 % 11 220 kr 11 220 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 11 220 kr 12 300 kr 9,6 % 3,1 %

40 % 11 220 kr 14 600 kr 30,1 % 9,2 %

60 % 11 220 kr 16 900 kr 50,6 % 14,6 %

80 % 11 220 kr 19 200 kr 71,1 % 19,6 %

EXEMPEL PÅ ÅTERBETALNINGSBELOPP TILLVÄXT
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Fakta i korthet
Sista teckningsdag
29 juni 2015.

Betalning Länsförsäkringar tillhanda
3 juli 2015. 

Likvidbeloppet dras från konto i Länsförsäkringar på 
betalnings dagen, se anmälningssedeln. 

Löptid
Asien, Europeisk konsumtion, Global hälsa,  
Globala storbolag och Sverige 
6 juli 2015 – 6 juli 2018.

Nominellt belopp
10 000 kronor.

Startvärde
Europeisk konsumtion och Sverige 
Fastställs den 1 juli 2015.

Asien, Global hälsa och Globala storbolag 
Fastställs den 2 juli 2015. 

Startvärde Valuta
Global hälsa och Globala storbolag 
Fastställs den 1 juli 2015.

Slutvärde
Asien, Europeisk konsumtion, Global hälsa,  
Globala storbolag och Sverige 
Fastställs som ett genomsnitt av stängningsvärdet för  
under liggande tillgång(ar) den 19:e varje månad, fr o m den  
19 juni 2017 t o m den 19 juni 2018.

Slutvärde Valuta
Global hälsa och Globala storbolag 
Fastställs den 20 juni 2018.

Priser och avgifter
Pris per post varierar mellan 10 500 och 11 000 kronor plus 
courtage. På betalningsdagen är villkoren för produkten  
fastställda varvid likvid och courtage ska betalas. Courtage 
uppgår till 2 procent av likvidbeloppet.

Ersättningar från Länsförsäkringar
De kapitalskyddade placeringar Länsförsäkringar erbjuder kan 
marknadsföras av extern marknadsförare. Sådan marknads-
föring kan ha riktats till dig. För denna marknadsföring betalar 
Länsförsäkringar en ersättning till den externa marknadsföraren. 
Ersättningen beräknas som en engångsersättning på nominellt 
belopp som marknadsförts av tredje part/marknadsföraren och 
sålts av Länsförsäkringar.

Ersättningar till Länsförsäkringar
De kapitalskyddade placeringar Länsförsäkringar erbjuder ges ut 
av olika emittenter. Länsförsäkringar får ersättning på försäljning 
av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en 
procentsats på det emitterade beloppet. Ersättningen kan variera 
mellan olika emittenter och mellan olika placeringar från samma 
emittent. Emittenten av denna placering kalkylerar med ett 
arrangörsarvode motsvarande maximalt 1,2 procent per år under 
antagandet att aktuell placering innehas till förfall, av emitterat 
belopp. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av emittenten 
bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i placeringen. 
Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produk-
tion och distribution. Arvodet är inkluderat i placeringens pris.

Förvaring
Våra kapitalskyddade placeringar kan förvaras i depå, Investe-
ringssparkonto (ISK) eller IPS hos Länsförsäkringar.

Valuta
Dessa kapitalskyddade placeringar ger möjlighet att placera på de 
globala marknaderna utan att valutakursförändringar påverkar 
avkastningen direkt, eftersom alla beräkningar och betalningar 
sker i svenska kronor. Dock påverkas tilläggs beloppet i Asien,  
Global hälsa och Globala storbolag av valutakursförändringar.

Emittent
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), ”SEB”, 
106 40 Stockholm, organisationsnummer 502032-9081,  
har bland annat tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. SEB 
står under Finansinspektionens tillsyn. SEB har erhållit rating 
”A+” enligt Standard & Poor’s och ”A1” enligt Moody’s. Rating 
kan vara föremål för ändringar, det är var och ens skyldighet  
att inhämta information om aktuell rating. Du kan läsa mer om 
SEB:s kreditbetyg på seb.se/strukt under ”Läs mer”, länken 
”Kreditbetyg”. SEB:s styrelse har sitt säte i Stockholm.
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Börsregistrering
Upptagande till handel på reglerad marknad kommer att ske  
på Nasdaq OMX Stockholm AB eller annan börs.

Andrahandsmarknad
Emittenten kommer, under normala marknadsförhållanden, 
fastställa dagliga köpkurser för placeringen. Kursen kan vara 
både högre och lägre än både det ursprungliga investerade 
beloppet och det nominella beloppet. Kursen på andrahands-
marknaden bestäms utifrån återstående löptid, marknads-
utvecklingen samt kursrörligheten (volatiliteten). Vid köp eller 
försäljning på andrahandsmarknaden betalas courtage enligt 
aktuell prislista.

Fullständiga villkor
Fullständig information om emittenten och erbjudandet kan endast 
fås genom att ta del av grundprospektet och de slutliga villkoren. 
För de kapitalskyddade placeringarna gäller villkoren i SEB:s 
Grundprospekt för MTN-program juli 2014 och eventuella publice-
rade tilläggsprospekt tillsammans med Slutliga Villkor, daterade 
juli 2015. MTN-programmets Grund prospekt är offentlig gjort 
samt är godkänt av Finansinspektionen. För erhållande av 
offentliggjort Grundprospekt och Slutliga Villkor hänvisas till 
lansforsakringar.se. Prospektet är på svenska och Länsförsäkringar 
kommer under avtalstiden att kommunicera på svenska. För vill-
koren och marknadsföringen gäller svensk lag och eventuell tvist 
avgörs i första instans av Stockholms tingsrätt.

Förbehåll
SEB förbehåller sig rätten att ställa in alla eller några placerings-
alternativ i denna kapitalskyddade placering om:  
a)  Händelse av ekonomisk, finansiell eller politisk art inträffar 

som enligt SEB:s bedömning kan äventyra en framgångsrik 
lansering av denna kapitalskyddade placering.

b)  Det tecknade beloppet för något av placeringsalternativen 
understiger 20 000 000 kronor.

c)  Deltagandegraderna inte kan fastställas till lägst: 
Asien Tillväxt SEB1506A  90 % 
Europeisk konsumtion Tillväxt SEB1506E  110 % 
Global hälsa Tillväxt SEB1506H  100 % 
Globala storbolag Tillväxt105 SEB1506K  50 % 
Globala storbolag Tillväxt110 SEB1506L  145 % 
Sverige Tillväxt SEB1506S  100 %

Exempel på total kostnad vid ett nominellt belopp på 10 000 kronor och courtage om 2 procent

Kapitalskyddad placering Löptid Teckningskurs Courtage*
Maximalt  
arrangörsarvode** Total kostnad

Aktieobligation Asien 1506A 3 110 % 220 kr 360 kr 580 kr

Aktieobligation Europeisk konsumtion 1506E 3 110 % 220 kr 360 kr 580 kr

Aktieobligation Global hälsa 1506H 3 110 % 220 kr 360 kr 580 kr

Aktieobligation Globala storbolag105 1506K 3 105 % 210 kr 360 kr 570 kr

Aktieobligation Globala storbolag110 1506L 3 110 % 220 kr 360 kr 580 kr

Aktieobligation Sverige 1506S 3 110 % 220 kr 360 kr 580 kr

* Courtage baseras på investerat belopp och betalas utöver investerat belopp.  
**  Maximalt arrangörsarvode beräknas som 1,2 procent x löptid.
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Benämning och isinkoder
Information om produkten får du på avräkningsnotor, årsbesked, 
Internetbanken, kurslistor på lansforsakringar.se, och Euroclear 
Sweden AB (tidigare VPC) samt på NASDAQ OMX Stockholm 
AB:s kurslista. Där benämns den kapitalskyddade placeringen 
enligt nedan, beroende på vilken placeringsinriktning som avses.

Namn Benämning Isinkod
Asien Tillväxt SEB1506A SE0006258893
Europeisk konsumtion Tillväxt SEB1506E SE0006258901
Global hälsa Tillväxt SEB1506H SE0006258919
Globala storbolag Tillväxt105 SEB1506K SE0006258927
Globala storbolag Tillväxt110 SEB1506L SE0006258935
Sverige Tillväxt SEB1506S SE0006258943

Personuppgifter
För information enligt personuppgiftslagen (PuL) om bankens 
behandling av personuppgifter med mera, se anmälnings-
blanketten. 

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda 
länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar 
AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en 
helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurför-
säkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Läns-
försäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en 
trygg bostadsaffär. Länsförsäkringar Bank AB (publ), 106 50 
Stockholm, organisationsnummer 516401-9878, är ett helägt 
dotter bolag till Länsförsäkringar AB och bedriver bankverk-
samhet. Alla bolag i länsförsäkringsgruppen lyder under 
Finansinspektionen och Konsumentverkets tillsyn och följer 
bestämmelserna i Marknadsföringslagen.
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Skatteregler
Denna information berör endast fysiska personer 
som är obegränsat skattskyldiga i Sverige.  
För andra fysiska och juridiska personer gäller  
andra regler. Uppgifter om skatter är baserade 
på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan 
ändras över tiden. Den som är osäker på hur en 
kapitalskyddad placering ska beskattas bör råd
göra med en skatterådgivare. Vad skattereglerna 
får för konsekvenser för just dig beror på dina 
individuella förutsättningar.

Placering i aktierelaterat värdepapper
En aktieobligation är ett aktierelaterat värdepapper, en så kallad 
delägarrätt. Vid försäljning eller inlösen av en aktieobligation där 
avkastningen betalas ut på slutdagen, ska all värdeförändring 
beskattas enligt reglerna om kapitalvinster och kapitalförluster 
på aktierelaterade värdepapper. Kapitalförluster på marknads-
noterade aktieobligationer är fullt avdragsgilla mot kapital-
vinster på aktier och andra aktierelaterade värdepapper som är 
marknadsnoterade samt mot fem sjättedelar av kapitalvinster på 
onoterade aktier. Mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktie-
obligationer får kapitalförluster på aktier och andra aktierelaterade 
värdepapper som är marknadsnoterade dras av i sin helhet. 
Kapitalförluster på onoterade aktier får dras av till fem sjätte-
delar. Uppkommer en nettoförlust, efter kvittning enligt ovan,  
är den avdragsgill till 70 procent mot andra kapitalinkomster, 
såsom exempelvis ränta och utdelning.

Placering där underliggande tillgång är valuta,  
ränta eller råvara 
En råvaruobligation, ränteobligation eller valutaobligation är 
inte att anse som en delägarrätt utan som en fordringsrätt.  
Vid försäljning eller inlösen av råvaruobligation, ränteobligation 
eller valutaobligation där avkastningen betalas ut på återbetal-
ningsdagen, ska all värdeförändring beskattas enligt reglerna 
om kapitalvinster och kapitalförluster på fordringsbaserade  
värdepapper. Kapitalförluster på marknadsnoterade råvaru-
obligationer, ränteobligationer och valutaobligationer får dras  
av i sin helhet i inkomstslaget kapital. Mot kapitalvinster på 
marknadsnoterade råvaruobligationer, ränteobligationer och 
valutaobligationer får kapitalförluster på marknadsnoterade 
aktier och andra aktierelaterade värdepapper dras av till 70 procent. 

Kapitalförluster på onoterade aktier får dras av till fem 
sjätte delar av 70 procent.

Länsförsäkringar är ansluten till Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlare-
föreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, 
se vidare på strukturerade.se



Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland  
0498-28 18 50 | Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00, 0451-489 00 | Länsförsäkringar Göteborg  
och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 
Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00 | Länsförsäkringar Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 
0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00 | Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 
Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00 | Länsförsäkringar Västernorrland 
0611-253 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00 

lansforsakringar.se

ÖVRIG INFORMATION

Vill du veta mer?

Besök oss på vår webbplats lansforsakringar.se eller kontakta 
närmaste kontor.

Klagomål

Vid eventuella klagomål är du välkommen att kontakta oss på 
närmaste kontor eller där du köpt produkten.

Anmälan

Anmälan kan göras via Internetbanken eller på närmaste kontor. 
Anmälan är bindande. Vill du veta mer är du välkommen att 
kontakta oss på närmaste kontor.


