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Ingen kunskap Någon kunskap Medel kunskap Stor kunskap

Låg risk Hög risk

Sparande < 5 år Sparande > 5 år Sparande >10 år

< 18 år > 90 år

Spara till pension Spara kortsiktigt

Investerings-

horisont

Ålder

Ingen risk Medelrisk

Inget eller otillräckligt buffertsparande Tillräckligt buffertsparande

Anställd StuderarSysselsättning Arbetslös

Hållbara 

investeringar

FöretagareJuridisk person Pensionerad

Spara långsiktigt Buffertsparande

18 – 70 år 70 – 90 år

F.d. Anställd

Kan tecknas utan passande- och/eller lämplighetsbedömningDistribution Krav på rådgivning innan tecknande av produktKan tecknas efter passandebedömning

Främja hållbarhet2Investera hållbart1 Neutral till hållbarhetsfaktorer3

I vilken utsträckning en produkt faller inom ramen för hållbara investeringar framgår av separat information från respektive försäkringsbolag.

För fondförsäkring och depåförsäkring har försäkringsbolaget klassificerat produkten utifrån det underliggande investeringsutbudet som är 

tillgängligt i produkten i dess helhet. Den underliggande individuellt valda investeringen, t.ex. en fond, har egen individuell klassning och 

förköpsinformation.



1. Investera hållbart. Passar en målgrupp som utöver p 2 också vill att produkten tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer genom att 

hela eller delar av produkten ska ha hållbara investeringar som mål.

2. Främja hållbarhet. Passar en målgrupp som vill att produkten tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer genom att främja hållbara 

egenskaper och/eller beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

3. Neutral till hållbarhetspreferenser. Passar en målgrupp som är neutral avseende om produkten tar hänsyn till 

hållbarhetsfaktorer 

Om och i vilken utsträckning en produkt faller inom ramen för hållbara investeringar framgår av separat produktinformation från 

respektive försäkringsbolag.

För fondförsäkring och depåförsäkring utgår bedömningen ifrån det underliggande investeringsutbudet som är tillgängligt i 

produkten i dess helhet. Den underliggande individuellt valda investeringen, t.ex. en fond, har egen individuell klassning och 

förköpsinformation.


