
Kapitalförsäkring 
företag
Med en kapitalförsäkring har du möjlighet att skapa ekonomisk  
tillväxt i ditt företag, bygga långsiktiga pensionslösningar och  
skapa trygghet för dig och din familj. 

Många möjligheter
Med en kapitalförsäkring kan du försäkra ditt företag mot de eko
nomiska konsekvenser som kan uppkomma om en nyckelperson  
i företaget skulle avlida, eller om du själv skulle bli långvarigt sjuk  
eller avlider. Försäkringen kan även ge dina närmaste ökad ekonomisk 
trygghet. 

Du kan spara både genom att göra löpande inbetalningar eller 
 engångsinbetalningar. Kapitalet kan placeras i ett brett utbud av fon
der, med möjlighet att ge avkastning.  När det blir dags för utbetalning 
återbetalas kapitalet in i bolaget igen – löpande eller som ett engångs
belopp. Försäkringen kan också vara pantsatt och är då under givna 
förutsättningar skyddad vid konkurs. 

Användningsområden
Vår kapitalförsäkring har tre huvudsakliga användningsområden som 
kan skapa nytta för dig och ditt företag:
1) Investera företagets överlikviditet och få möjlighet att bygga 

 kapital och öka värdet av ditt bolag. Du kan sedan när som helst 
lyfta in kapitalet i bolaget igen, vid exempelvis investeringsbehov 
eller önskemål om att sätta av pension till dig själv eller någon  
i din familj.  

2) Sparar du redan 35 procent av din lön i tjänstepension idag och 
har utnyttjat den avdragsrätt som ges? Bygg på din och/eller dina 
medarbetares pension med hjälp av en direktpension och bli en 
attraktiv arbetsgivare. 

3) Försäkra ditt företag mot de ekonomiska konsekvenser som kan 
uppkomma om en nyckelperson i företaget skulle långtidssjuk
skriven, avlida alternativt lämna verksamheten. 

Ett förmånligt sparande
Att spara in en kapitalförsäkring är förmånligt eftersom du inte 
 behöver betala någon kapitalvinstskatt på vinster. Du betalar istället 
en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde, samt på gjorda 
 inbetalningar. Det innebär att du inte behöver deklarera varken uttag 
eller fondbyten.

Olika placeringsalternativ
Länsförsäkringar erbjuder olika fondalternativ för placering av 
 pengarna. Vi har många fonder att välja mellan och det går att byta 
fonder kostnadsfritt när som helst. Läs mer om fondutbudet på vår 
webbplats. Att spara i fonder kan ge möjlighet till en god värdeut
veckling. Samtidigt är sparande i fonder alltid förenat med en risk och 
sparandet kan också minska i värde.

Våra rådgivare hjälper dig och ditt företag
Prata med oss eller din försäkringsförmedlare så får du hjälp att 
skräddarsy en försäkringslösning och ett sparande som passar dig 
och ditt företag. Mer information hittar du även på vår webbplats.

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringar finns där du bor genom 23 självständiga och lokala 
länsförsäkringsbolag. Vi har ett brett sortiment av tjänster inom 
 sparande, försäkring och bank för både företag och privatpersoner.

Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ),  
5164018219 och/eller Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ), 5164016627.  
Adressen är Länsförsäkringar, 106 50 Stockholm.
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