Månadssparande
i fonder

Månadsspara i fonder –
ett långsiktigt sparande
som sköter sig självt
Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett
långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara
aktiv. Vid månadssparande investerar du löpande
varje månad, vilket innebär att du kommer att köpa
till olika kurser varje gång och minskar risken för att
investera vid fel tillfälle. Vid stigande kurser stiger
värdet på ditt befintliga innehav, men du går också
in till ett högre värde (NAV). Vid fallande kurser
får du däremot möjlighet att investera till en lägre
ingångskurs. Genom att månadsspara i fonder med
olika inriktning kan du också sprida risken mellan
olika marknader och tillgångsslag.

Utökade
möjligheter Månadsspara i
fonder direkt från
din depå!
Utöver möjligheten att månadsspara i fonder via
autogiro kopplat till ett svenskt bankkonto går det
nu också att månadsspara i fonder direkt från din
Strukturinvest-depå. Tjänsten omfattar alla värdepappersdepåer, investeringssparkonton och försäkringsdepåer (såsom kapitalförsäkringsdepåer och
tjänstepensionsdepåer) där Strukturinvest är depåinstitut.
Den nya månadssparandetjänsten innebär en
utmärkt möjlighet att kunna aktivera likvida medel i
depåerna och skapa avkastning på icke arbetande
kapital utan att som depåkund själv behöva logga in
och lägga en köporder varje månad. Oavsett om det
handlar om buffertsparande, pensionssparande eller
sparande till framtida drömmar så är det som kund
skönt att veta att sparandet sköter sig självt. Genom
månadssparandet dras ett förutbestämt belopp med
automatik varje månad.
Tjänsten kan med fördel nyttjas i de fall depån innehåller placeringar med löpande utbetalningar. Detta
kan exempelvis röra sig om obligationer, strukturerade placeringar eller aktier som betalar ut en löpande
och återkommande kupongränta (eller utdelning).
Med ett månadssparande i din depå kan de likvida
medel som dessa instrument genererar automatiskt
återinvesteras i några av marknadens mest populära
fonder. Skulle tillräckligt med likvida medel saknas
på depån någon månad i förhållande till det önskade
månadssparbeloppet uteblir helt enkelt den månadens dragning. Detta innebär att depån inte riskerar
att övertrasseras.
Möjligheten att månadsspara i fonder omfattar i
dagsläget samtliga daglighandlade fonder på Strukturinvests courtagefria Fondlista och minsta belopp
för månadssparande uppgår till 200 kronor per fond
och månad. För mer information eller frågor så är du
alltid välkommen att prata med din kontaktperson
på Strukturinvest eller höra av dig till oss på fond@
strukturinvest.se.

Fler erbjudanden
från Strukturinvest
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