
Global Private Wealth Solutions

Planera din framtid   
efter dina val





Passion för att lösa komplexa frågor

5

Grundläggande förståelse för wealth planning-behov

6

Försäkringsbaserade lösningar för integrerad wealth planning

9

Goda relationer har betydelse! 

10

Globalt team av experter till din tjänst

12

Vi vårdar vår Swiss Life-tradition

14

Innehåll

Planera din framtid   3



Idag är ständig förändring ett faktum.              
Politiska system och ekonomiska cykler är volatila. 

Affärer och familjeliv sträcker sig till              
världens olika hörn.

Vi drivs av att göra det som är svårt enkelt för dig 
samt dina nära och kära. 



Individer gör investeringar i olika 
världsdelar och äger fastigheter i 
olika länder. Familjer är spridda över 
landsgränser, men är ändå bara en 
flygresa från varandra. Med ökade 
krav på livskvalitet och förväntan på 
ett längre innehållsrikt liv, krävs ett 
nytt sätt att se på din planering för 
framtiden. Världen har blivit mindre 
och mer sammanlänkad. Trots detta 
har svårigheterna med både personlig 
och affärsmässig finansiell planering 
ökat genom exponering mot olika legala 
system och regleringar, som i sig ständigt 
utvecklas och förändras.

Att kunna ge råd i komplexa situationer 
som berör mer än ett land utgör kärnan i 
vår kunskap och kompetens. 

Swiss Life Global Solutions mål är att 
hjälpa förmögna individer och deras 
familjer att planera framtiden efter sina 
val, genom att reducera och förenkla 
svårigheterna i en föränderlig värld. 

Passion för att lösa komplexa frågor

Med en värld i ständig rörelse som hela tiden skapar nya möjligheter har 
komplexiteten i förmögenhetsförvaltning ökat exponentiellt.
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Oavsett din personliga situation behöver du en anpassad 
förmögenhetsplanering för att uppfylla dina unika behov.



Grundläggande förståelse för            
wealth planning-behov

Globala möjligheter efterfrågar 
ofta skräddarsydd rådgivning för 
bästa resultat. Den finansiella 
marknadens ständiga utveckling 
samt ökade individuella krav 
kräver skräddarsydda lösningar 
för att skydda dina tillgångar.

Med hänsyn till kommande 
generationer måste varje tänkbar 
lösning ta hänsyn till en rad 
olika aspekter för att ge det 
framtida bästa resultatet för dig 
samt dina nära och kära. 

Finansiella lösningar måste vara transparenta, hållbara och långsiktiga. Samtidigt måste 
de vara flexibla nog att möta en förändrad livssituation när den uppstår.

Finansiella lösningar som är 
godkända, transparenta och 
anpassade till dina behov ska 
samtidigt vara flexibla nog att 
klara regelmässiga förändringar.  

Genom att välja en 
kapitalförsäkring får du 
samtidigt en wealth planning-
lösning som tar hänsyn till just 
dina behov.



Gränsöverskridande 
Global rörlighet för dig och dina 

tillgångar

Flexibilitet
Skräddarsydda lösningar med 

stort produktutbud

Regulatoriskt 
Transparent, godkänd och 
kontinuerligt uppdaterad

Långsiktighet
H ållbar och pålitlig lång 

tid framöver

Generationsskifte
Individuella lösningar över 

generationsgränser

Skydd 
Skyddar både tillgångar och 

investerare 

Som en naturlig del av livet ändras våra 
prioriteringar och behov med tiden.
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Vi strävar efter kontinuitet. 
Du kan behålla din relation med din   

finansiella rådgivare och bank.
Vår expertis inom kapitalförsäkringar 

kompletterar din etablerade                          
wealth planning-struktur.



Försäkringsbaserade lösningar för 
integrerad wealth planning

Tillsammans med noga utvalda välkända finansiella och legala rådgivare, kombinerar vi 
kapitalförsäkringar med ett brett utbud av investeringsmöjligheter för att                                                  

uppfylla dina specifika behov.

Vi erbjuder globala, skräddarsydda 
kapitalförsäkringar anpassade                  

till dina önskemål.

Försäkrad person
Du kan försäkra en eller flera personers 

liv i en försäkring 

Förmånstagare
Du kan utse en eller flera fysiska eller legala              

personer som förmånstagare 

Förmånstagarförordnande
Du kan ändra och/eller lägga till förmånstagare          

och andra önskemål när som helst

Bosättningsland
Du kan skräddarsy kontraktet med 

gränsöverskridande anpassning  

Extra livförsäkrad 
Du kan lägga till ytterligare liv som försäkrade enligt 

önskemål  

Flexibilitet 
Du kan göra vissa ändringar i kontraktet och har 

alltid tillgång till dina investeringar 

Vi identifierar de finansiella lösningar som 
bäst möter din investeringsprofil och dina 

gränsöverskridande behov.

Finansiella center 
Du kan välja var och med vem du vill                                  

förvalta ditt kapital

Pålitliga rådgivare
Du kan behålla kontakten med din                            

existerande rådgivare och bank 

Finansiella institutioner
Du kan välja att ha en eller flera rådgivare                             

och depåinstitut 

Investeringsflexibilitet
Du har tillgång till ett brett utbud av 

investeringsmöjligheter när du definierar din 
investeringsprofil

Valuta
Du kan välja en eller en mix av flera valutor i din 

portfölj

Rapportering
Du har tillgång till full och överskådlig konsoliderad 

rapportering av din investerings portfölj 

Kapitalförsäkring Investeringsmöjligheter
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Goda relationer har betydelse!

Vår långa erfarenhet av att arbeta tillsammans med etablerade välkända legala och finansiella 
rådgivare visar att vi tillsammans kan bygga lösningar som passar just dina behov.

· Ansöker om att teckna en försäkring
· Beslutar om investeringsprofil
· Betalar premien

· Ger råd och hjälper kunden
· Definierar och ger råd om wealth planning
· Koordinerar med försäkringsbolaget

Kundrelation

Distributionsavtal

   Försäkringskontrakt

·  Implementerar wealth planning-strategi 
tillsammans med rådgivaren

·  Administrerar försäkringen
· Tillhandahåller rapportering till kunden

Investeringsavtal Depåavtal 

Förmögenhetsförvaltare
•  Investerar premien i enlighet med den 

strategi som kunden valt

Depåbank
· Öppnar konto för försäkringen

· Administrerar transaktioner och kostnader

·  Informerar försäkringsbolaget om 
kontostatus

Kund

Etablerad rådgivare

Swiss Life
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Med vår samlade erfarenhet och expertis om gränsöverskridande frågor samt med vår 
globala organisation kan vi uppfylla dina specifika önskemål. 

Vem äger försäkringen?
Du kan äga försäkringen direkt eller via ett bolag. 

Vilken nivå på livskydd kan jag välja?
Du kan välja den lägsta nivån som reglerna i ditt        

hemland tillåter eller välja en högre nivå som möter          
dina specifika önskemål.

Kan jag ändra förmånstagare? 
Du kan ändra förmånstagarförordnandet när du vill.

Kan jag ha tillgång till investeringarna i försäkringen 
under min livstid? 

Du kan ta ut tillgångar när du vill genom ett partiellt eller 
helt återköp av försäkringen.

 
Vilka tillgångar kan jag förvalta i försäkringen?

Tillsammans med din finansiella rådgivare och bank kan 
du välja investeringar och investeringsstrategi efter vad som 

bäst passar dig och din framtida planering. 

?



Baserade både i Europa och 
i Asien kan vårt team på 
200 specialister kombinera 
erfarenheter från flera 
kontinenter. Vi är kända för vår 
gränsöverskridande kompetens. 

Våra lösningar täcker idag över 
80 länder och vi fortsätter att 
expandera för att möta ökad 
mobilitet bland våra kunder.

 

Vi samarbetar med de mest 
väletablerade och välkända 
legala och finansiella rådgivarna 
för att säkerställa högkvalitativa 
lösningar. 

Vi finns i de främsta 
globala finansiella 
center och är en ledande 
leverantör av skräddarsydda 
försäkringslösningar. Vi är 
stolta över att, med välavvägd 
försiktighet och med sinne 
för detalj, erbjuda individuellt 
anpassade lösningar.

Globalt team av experter till din tjänst

Baserat på årtionden av global expertis med lokal förankring, kan Swiss Life Global 
Solutions erbjuda förmögna individer och internationella företag ett omfattande utbud 

av gränsöverskridande försäkringslösningar
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Med årtionden av gränsöverskridande expertis 
har vi lärt oss att tänka och agera globalt.                

Vi gör det svåra enklare och hittar lösningar. 



Vi vårdar vår Swiss Life-tradition

Swiss Life är en av Europas ledande leverantörer av omfattande                     
livförsäkrings-, pensions- och finaniella lösningar. 

« Idag lever vi längre. Vi behöver 
planera vår framtid. Vi på Swiss 
Life hjälper våra kunder så att de 

med tillförsikt kan planera sin 
framtid efter sina val. »

Grundad 1857 och noterad på SIX Swiss 
Exchange (SLHN), erbjuder Swiss Life 
Gruppen företag och individer omfattande 
personlig rådgivning samt ett brett utbud 
av egna och externa produkter genom sitt 
distributionsnät av partners bland mäklare 
och banker.  

Gruppen har verksamhet i Schweiz, 
Tyskland och Frankrike och har 
kompetenscenter i Luxemburg, 
Liechtenstein och Singapore. Vår närvaro i 
andra Europeiska länder ombesörjs av Swiss 
Life Select och Chase de Vere.

Vi människor lever längre, är mer mobila och 
har mer specifika önskemål om hur vi vill leva 
våra liv. Vi har olika önskemål om vår framtid. 
Vi gör karriär, bildar familj, ordnar vårt boende 
och planerar så småningom för pension. Vi 
lever och arbetar efter våra värderingar och 
principer. I en värld med nästan obegränsade 
möjligheter är ändå en sak konstant: vår 
strävan efter trygghet.

Därför strävar vi efter att, med en klar strategi, 
uppfylla vår målsättning att bistå våra kunder 
så att de kan leva ett längre liv efter egna val och 
önskemål med tillförsikt inför framtiden. 



© Swiss Life Global Solutions 2017 
This document is produced by Swiss Life Global Solutions and may not be copied, altered, offered, 
sold or otherwise distributed to any other person by any recipient without the consent of Swiss Life 
Global Solutions. Although all reasonable effort has been made to ensure the facts stated herein 
are accurate and that the opinions contained herein are fair and reasonable, this document is 
selective in nature and is intended to provide an introduction to, and overview of, the business of 
Swiss Life Global Solutions. The facts and information contained herein, whether they relate to 
insurance, assets or tax, are as up-to-date as is reasonably possible and may be subject to revision 
in the future. Neither Swiss Life Global Solutions nor any of its directors, officers, employees 
and advisers nor any other person makes any representation or warranty, express or implied, as 
to the accuracy or completeness of the information contained in this document. Neither Swiss 
Life Global Solutions nor any of its directors, officers, employees and advisers  nor  any  other 
person shall have any liability whatsoever for loss howsoever arising, directly or indirectly, from 
any use of this information. This document might contain  forward-looking  statements  about 
Swiss Life Global  Solutions  which  involve  certain  risks  and  uncertainties.  The  reader  should 
be aware that such statements represent projections which could differ materially from actual 
outcomes and results. All forward-looking statements are based on the data available to Swiss 
Life Global Solutions at the time this document was compiled. Swiss Life Global Solutions does 
not provide legal nor tax advice. Any comments contained in this communication (including any 
attachments) are not to be understood as legal or tax advice and are not intended to be used, and 
cannot be used, for the purpose of avoiding penalties imposed by relevant local authorities. For 
legal and / or tax advice you should consult an independent advisor.



Singapore 
Swiss Life (Singapore) Pte. Ltd. 
250 North Bridge Road 
#37-04, Raffles City Tower 
Singapore 179101

Switzerland 
Swiss Life AG 
General-Guisan-Quai 40 
8022 Zurich 
Switzerland

Liechtenstein  
Swiss Life (Liechtenstein) AG 
Industriestrasse 56 
LI-9491 Ruggell 
Liechtenstein

Luxembourg 
Swiss Life (Luxembourg) S.A. 
Vertigo Naos Building 
6, Rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxembourg

Hong Kong 
Swiss Life (Singapore) Pte. Ltd.
Representative office 
Level 20, One International 
Finance Centre 
1 Harbour View Street Central
Hong Kong
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www.swisslife-global.com


