Vilkår for Fondskonto Link
Fondskonto Link
Fondskonto Link er en individuell kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsbeviset og vilkårene går foran
der hvor de skiller seg fra lovregler som kan fravikes. Forsikringsavtale kan bare inngås med personer som er
skattepliktig til Norge. Avtale kan ikke inngås med amerikanske statsborgere eller personer som er skattepliktig til
USA. Ved siden av den inngåtte avtalen gjelder våre forsikringsvilkår, lov om forsikringsavtaler og det øvrige
lovverket.
Innbetaling
Plassering påbegynnes senest fem arbeidsdager etter at meldingen om innbetaling til Gjensidige
Pensjonsforsikring AS er mottatt.
Investeringsrisiko
Det er forsikringstakeren selv som velger hvordan sparemidlene skal investeres og som bærer risikoen for
verdiutviklingen. Gjensidige garanterer ingen minsteavkastning eller innbetalt(e) beløp.
Generelt om tidspunktet for innløsning
Alle innbetalinger, anmodninger eller meldinger anses mottatt den dag de er komet til selskapets hovedkontor før
kl. 14.00 norsk tid. Forsikringstakeren står selv kursrisikoen for tap som skyldes uklare meldinger. De enkelte
forvaltere har ulike tidspunkt for når en mottatt ordre vil bli effektuert. Dette medfører at plassering og/eller
innløsning av fondsandeler med lengre oppgjørsfrist vil kunne ta noen dager ekstra. Forsikringstakeren står selv
kursrisikoen i denne perioden.
Forsikringstakerens rett til endringer
Forsikringstakeren kan endre investeringssammensetningen på innloggede sider på gjensidige.no. Ved skriftlig
melding gjennomføres endringen når tilstrekkelig informasjon er mottatt. Forsikringstakeren kan endre tidspunktet
for utbetaling underveis i spareperioden.
Selskapets rett til endringer
Gjensidige forbeholder seg retten til å endre retningslinjene for forhåndsdefinerte investeringsprofiler og
investeringsporteføljer satt av selskapet. Midler som allerede er plassert i et investeringsalternativ som ikke lenger
tilbys, kan kreves overflyttet av selskapet til andre tilgjengelige investeringsalternativer.
Bytte av fond
Justering til ny investeringsprofil påbegynnes senest første arbeidsdag etter at melding om ønsket fondsbytte er
mottatt av selskapet. Fondsbytte kan ikke gjennomføres før tidligere transaksjoner er ferdigstilt. I denne perioden
tildeles ikke renter. De enkelte forvaltere har ulike tidspunkter for når en mottatt ordre vil bli effektuert. Dette
medfører at plassering og/eller innløsning av fondsandeler med lengre oppgjørsfrist vil kunne ta noen dager
ekstra. Forsikringstaker står selv kursrisikoen i denne perioden.
Utbytte
Eventuelt utbytte fra pengemarkedsfond, obligasjonsfond og enkelte aksjefond tildeles i form av nye andeler i de
respektive fondene.
Utbetaling av saldo ved død
Ved forsikredes død utbetales 100 % av saldo. Dersom forsikringstaker er annen enn forsikrede, utbetales saldo
til forsikringstaker. Dersom forsikringstaker og forsikrede er samme person utbetales saldo til forsikringstaker sine
arvinger i henhold til arveloven eller testament.
Utbetaling av forsikringssum ved død
Ved forsikredes død utbetales forsikringssum. Forsikringssum utgjør 1 % av saldo på dødsfallstidspunktet
Forsikringssum utbetales til ektefelle, subsidiært til arvinger etter lov eller testament etter reglene i
forsikringsavtaleloven § 15-1. Dersom begunstiget er oppnevnt, vil forsikringssummen utbetales til den
begunstigede.
Kostnader
Avtalen belastes risikopris og forvaltningshonorar. Eksterne forvaltere beregner årlig forvaltningshonorar i
fondene. Disse er ikke garantert i forsikringstiden, men vil bli belastet etter de satsene og den strukturen som til
enhver tid gjelder for det enkelte fond. For kunder som ikke har samtykket til elektronisk kommunikasjon blir
avtalen belastet et papirgebyr.
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Forsikringsvilkår og priser
Forsikringsvilkår og risikopris garanteres for ett år om gangen. Hvis selskapet endrer prisen eller vilkårene, får du
beskjed om dette med 4 måneders varsel.
Mer informasjon
På gjensidige.no finner du mer informasjon om priser, prospekter, fond og forklaring av ord og uttrykk. Du får en
årlig kontoutskrift som viser forsikringens utvikling.
Tvist
Eventuell tvist som oppstår i forbindelse med forsikringsavtalen, kan bringes inn for Finansklagenemnda i
samsvar med forsikringsavtaleloven § 20-1.
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