FÖRSÄKRING
Id
Avsändande organisationsnummer
Informationstidpunkt
Ändringstidpunkt
Tabellform
Tillämpningsspecifikt tillägg
FÖRSÄKRAD
Den primärt försäkrade personen i en
försäkring. Om inget annat anges antas
personen vara försäkrad på alla
moment i försäkringen
Personnummer
Personnamn
Förnamn
Efternamn
Födelsedatum
Tillämpningsspecifikt tillägg

FÖRSÄKRAD GRUPP
En grupp personer som täcks av en
försäkring utan att vara individuellt
identifierade av försäkringsgivaren
Antal
Kön
Åldersintervall

FÖRSÄKRINGSGIVARE
Försäkringsaktiebolag, ömsesidigt
försäkringsbolag eller
försäkringsförening som utfärdat
försäkringen
Organisationsnummer
Organisationsnamn
Anges momentspecifikt
Tillämpningsspecifikt tillägg

FÖRSÄKRINGSTAGARE

Administrativ information om
försäkringen
Försäkringsnummer
Försäkringsbeskrivning
Teckningsdatum
Datering
Huvudförfallodag
Betald till
Fakturerad till
Tryggad i egen regi
Ar nästlad
Är pantsatt

ANNAN PREMIEAVISAT

Den person eller organisation som
ingått avtal om en försäkring med en
försäkringsgivare.
Personnummer
Personnamn
Förnamn
Efternamn
Födelsedatum
Kundnummer
Organisationsnummer
Organisationsnamn
Tillämpningsspecifikt tillägg

I de fall då premie eller premiedel
aviseras till någon annan än
försäkringstagare så anges det här
Avisat på premiedelId
Personnummer
Namn (person)
Förnamn
Efternamn
Organisationsnummer
Namn (organisation)
Tillämpningsspecifikt tillägg

Den valcentral som ansvarar för att
administrera den aktuella
försäkringen
Organisationsnummer
Namn
Försäkringsidentifikation hos
valcentral (1:M)
Tillämpningsspecifikt tillägg

Används för att beskriva när en
försäkring tidigare identifierats på
annat sätt
Försäkringsnummer
Är ersatt
Giltig t o m
Anledning till identitetsförändring
Tillämpningsspecifikt tillägg

UNDERLIGGANDE FÖRSÄKRING
Används för att beskriva en nästlad
struktur där försäkringen innehåller
flera försäkringsnummer
Försäkringsnummer

Pekar ut det kollektivavtal med eventuella
undernivåer som försäkringen hör till.
Är kollektivavtalad
Speglar kollektivavtal
Avtalsområde
Avdelning
Kollektivavtal
Kollektivavtalsspecifik
Anställningskategori

Innehåller information om försäkringens
hittills gjorda premieinbetalningar
Är fullständig
Datum för senaste premie

Pekar ut den försäkringspaketering som
försäkringsgivaren hanterar denna
försäkring inom
Försäkringspaketeringskod
Beskrivning av försäkringspaketering

TIDIGARE IDENTITET

KOLLEKTIVAVTALSKOPPLING

ANNAN UTBETALNINGSMOTTAGARE
Den person eller organisation som
utbetalningen går till (om annan än
försäkringstagaren)
Personnummer
Personnamn
Förnamn
Efternamn
Organisationsnummer
Organisationsnamn
Tillämpningsspecifikt tillägg

VALCENTRAL

FÖRSÄKRINGSPAKETERINGS‐
KOPPLING

AVTALSKOPPLING
Pekar ut det företagsavtal med eventuella
undernivåer som försäkringen hör till
Avtalsid
Avtalsnummer
Affärsnamn
Kategori/Förmånsgrupp
Kategori/Förmånsgrupp nummer

Pekar ut den bolagsspecifika produkt som
försäkringen hör till
ProduktId
Produktkod
Produktnamn
ProduktdelId
Produktdelkod
Produktdelnamn
Referens till produktbeskrivning
Tillämpningsspecifikt tillägg

En del av en försäkring som ger ekonomisk
kompensation då en viss händelse inträffar
Id
Namn
Beskrivning
Momenttypkod
Detaljerad momenttypkod
Premie eller förmånsbestämd
Betald till
Status
Status gäller från
Kommande status
Kommande status gäller från
Teckningsdatum
Datering
Teckningstyp
Skattekategori
Är kapitalpension
Är direktpension
Är IPS
Är omdisponerad
Är självpremiebefriande
Tabellform
Villkor
Referens till villkor
Försäkringsnummer
Endast samordningsmoment
Flyttprocess initierad
Har beslutad omdisponering
Tillämpningsspecifikt tillägg

PANTHAVARE
Den person eller organisation som
försäkringen pantsatts till
Personnummer
Födelsedatum
Namn (person)
Förnamn
Efternamn
Organisationsnummer
Namn (organisation)
Tillämpningsspecifikt tillägg

FULLMAKT
Beskriver den fullmakt som legat till grund
för informationsuttaget
Typ av fullmakt
Fullmaktsnivå
Försäkringsmäklarkod
Försäkringsmäklarbolagskod

SPECIFIK ÄGARE AV MOMENT
Den person eller organisation som avtalat
om detta specifika moment med
försäkringsgivaren, anges endast om det
avviker från föräkringstagaren på
försäkringsnivån
Personnummer
Födelsedatum
Namn (person)
Förnamn
Efternamn
Organisationsnummer
Namn (organisation)
Tillämpningsspecifikt tillägg

FÖRSÄKRAD PÅ MOMENT
Beskriver eventuella försäkrade på just detta moment,
samt om momentet omfattar den huvudförsäkrade eller ej
Moment täcker huvudförsäkrad

FINANSIERING
Beskriver vilken premiedel som
finansierar detta moment
Täcks av premiedelkod

ANNAN FÖRSÄKRAD
En person som är försäkrad på ett moment
utöver den person som är angiven som
försäkrad på försäkringsnivå.
Typ av annan försäkrad
Icke identifierad
Personnummer
Namn
Förnamn
Efternamn
Födelsedatum

DEL AV FÖRSÄKRAD GRUPP
Anger hur stor del av den försäkrade
gruppen som täcks av det aktuella
momentet
Antal i grupp som täcks av moment

INFLYTT AV KAPITAL

SPECIFIK UTFÄRDARE AV
MOMENT

Kapital som flyttats in till ett moment
från en annan försäkring
Belopp
Valuta
Datum
Typ av inflytt

Försäkringsaktiebolag, ömsesidigt
försäkringsbolag eller försäkringsförening
som utfärdat det specifika momentet,
anges bara om det avviker från
försäkringsgivare på försäkringen
Organisationsnummer
Namn
Tillämpningsspecifikt tillägg

Beskriver vem eller vilka personer som ska
ha rätt till utfallande försäkringsbelopp
Förmånstagarkod (primär
förmånstagare)
Förmånstagarförordnande kod
Förmånstagarförordnande text
Särskilt förordnande

TYP AV FÖRSÄKRINGSHÄNDELSE
Beskriver vilken typ av händelse som
momentet tillhandahåller ekonomisk
kompensation för
Typ av försäkringshändelse

Beskriver förändringen som skett för en viss
värdeutvecklingstyp
Belopp
Värdeutvecklingstyp

Anger det maximala
ersättningsbeloppet av en viss typ. Det
belopp som styr ersättningsnivån vid
ett inträffat försäkringsfall
Id
Typ av försäkringsbelopp
Utbetalningstyp
Utbetalningstermin
Utbetalningstillfälle relativt termin
Tillämpningsspecifikt tillägg

Anger den nu gällande
administrationsavgiften på momentet
Administrationsavgift (nominellt)
Administrationsavgift (%)
Periodicitet för avgift
Debiteringsmetod
Avgift för kapitalId

UTBETALNINGSTID
Anger under hur lång tid som försäkringsbeloppet
kommer att betalas ut
Utbetalningstidstyp
Enhet för utbetalningstid
Utbetalningstid
Enhet för karenstid
Karenstid
Beror av förmånstagare
Tillämpningsspecifikt tillägg

Typ av försäkringshändelse =

DIAGNOS

Typ av försäkringshändelse =

OLYCKSFALL/SJUKFALL
Ger möjlighet till alternativt
beskrivningssätt av sjukförsäkringen

DETALJRAD
Beskriver detaljer gällande
ersättningsnivåer
Kod
Beskrivning
Belopp
Datum
Valuta

SJÄLVRISK
Ger möjlighet att ange en självrisk för
en specifik detaljrad
Belopp

FINANSIERING I EGEN REGI
Beskriver detaljer kring finansiering
som sker i egen regi
Teknisk premie

ALTERNATIV LÖSNING
Beskriver nästa aktuella frilagda
premie för alternativ ITP/BTP/FTP.
Frilagd premie

PÅGÅENDE FÖRSÄKRINGSFALL

PÅGÅENDE PREMIEBEFRIELSE

Beskriver ett pågående försäkringsfall
för momentet
Startdatum
Grad av försäkringsfall

Anger om momentet är under en
pågående premiebefrielse
Startdatum
Grad av premiebefrielse

Ger möjlighet att ange ersättningsnivåer på
mer detaljerad nivå

Sjukförsäkring modell

Beskriver ett moment som fungerar som
en premiebefrielse
Är extern premiebefrielse
Är intern premiebefrielse
Omfattar hela försäkringen

DETALJRAD
Beskriver detaljer gällande
ersättningsnivåer
Kod
Beskrivning
Belopp
Datum
Valuta

INKLUDERAD DIAGNOS
Beskriver de diagnoser som
omfattas
Diagnoskod
Beskrivning

HISTORISK PREMIE
Beskriver en historisk inbetald premie
Inbetalt premiebelopp
Inbetald premieavgift
Inbetalningstermin
Inbetalningstermin startmånad
Inbetalningstillfälle relativt termin
Betalningsdatum
Typ av premie
Valuta

KOLLEKTIV FINANSERING

Beskriver en del av försäkringens totala
premie. Används för att beskriva vilka
premiedelar som finansierar vilka
moment eller då en försäkring
finansieras av flera olika premier.
Premiedelkod
Premiedelbeskrivning
Del av premiebelopp
Procentuell del av premiebelopp
Fördelas återstående premiebelopp
Slutdatum

Beskriver en kollektivt bekostad
finansiering som påverkar premien vid
förmånsbestämd försäkring
Belopp
Typ av kollektiv finansering

Beskriver detaljer kring finansiering som
sker i egen regi
Teknisk premie

ALTERNATIV LÖSNING

Beskriver en kollektivt bekostad
finansiering som påverkar premien vid
förmånsbestämd försäkring
Belopp
Typ av kollektiv finansering

LÖNEUPPGIFTER
Innehåller de löneuppgifter som legat till
grund för de framräknade förmånerna på
försäkringen

LÖNEUPPGIFT

Information om någon form av undantag
som behöver kommuniceras avseende
denna försäkring
Uppgifter utelämnas
Standardkod
Internkod
Extra information

FINANSIERING I EGEN REGI

KOLLEKTIV FINANSERING

Anger val för ITP och ITP‐liknande
avtalsområden som legat till grund för de
uträknade förmånerna på försäkringen
Avstående av familjepension
Datum för avstående av familjepension
Alternativ lösning vald
XTPK ingår i frilagd premie
Utlandskomplettering

Anger en historiskt fastställd
Löneuppgift, angiven eller framräknad
Lönetyp
År
Pensionsålder
Belopp
Datum
Valuta
Löneperiod
Tillämpningsspecifikt tillägg

INGÅENDE MOMENT

Beskriver nästa aktuella frilagda premie
för alternativ ITP/BTP/FTP.
Frilagd premie

Anger vilka moment som omfattas av
undantaget. Om inga moment anges så
antas undantaget gälla för försäkringen i
sin helhet
MomentId (1:M)

UPPGIFT OM
LÖNESÄNKNINGSFRIBREV
Innehåller uppgifter om lönesäkningsfribrev som har
påverkat förmåner på försäkringen
Lönesänkningsfribrev finns

LÖNEDEL
Beskriver en delmängd av en
löneuppgift
Typ av lönedel
Belopp
Datum
Valuta
Löneperiod
Är överenskommen (KapKl/PFA)

Ger möjlighet att ange ersättningsnivåer på
mer detaljerad nivå

DETALJRAD
Beskriver detaljer gällande
ersättningsnivåer
Kod
Beskrivning
Belopp
Datum
Valuta

LÖNESÄNKNINGSFRIBREV
Anger ett lönesänkningsfribrev som
påverkar den framräknade förmånen
Lönesänkningsfribrev påverkar
förmån av typen
Belopp
Datum
Valuta
Konsumeringskonstant

ÅP
FP

Används för att ange samordningsuppgifter som påverkat uträknadendet av
det aktuella momentet

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE
PAKFS
 Var ansluten 20081231

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE
KAPKL
 IPR över 7,5 ibb

Premie eller förmånsbestämd =

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE
PA03
Typ
Pensionsålder

FÖRMÅNSBESTÄMD

Anger förmånens förväntade
utbetalningsstart
Z‐tidpunkt
Utbetalningsålder
Är fast

Beskriver detaljerad information om hur
en förmån beräknats eller vilka
beståndsdelar som en förmån består av.
Kan beskriva en av de tidigare angivna
förmånerna i detalj eller ett alternativt
scenario.
Beskriver förmånsid
Beskriver alternativt scenario

UTBETALNINGSPERIOD
Anger under hur lång tid som förmånen kommer
att betalas ut
Utbetalningstidstyp
Utbetalningstid
Periodstart relativt Z
Är fast
Tillämpningsspecifikt tillägg

Anger en förmån som är intjänad hos en
annan försäkringsgivare eller inom ett
annat kollektivavtal
Id
Tolftedelsomräknas
Uttagsålder
Utbetalningstidstyp
Utbetalningstid
Enhet för utbetalningstid

FÖRVALTARE
Anger den organisation som förvaltar den
samordnade förmånen
Organisationsnummer
Namn

BELOPP
Anger det belopp som gäller för den
samordnade förmånen
Belopp
Datum
Valuta
Indexeringstyp
Indexeringsår
Exkl förmån under 7,5 ibb
Termin

TJÄNSTETIDER

Beskriver de tjänstetider som legat till
grund för de uträknade förmånerna

Beskriver ett alternativt scenario som skulle kunna inträffa
och förändra förmånen givet vissa villkor
Beskriver en delmängd av en total förmån

Id
Namn
Förmånskomponentstyp
Är antastbar
Har tolftedelsomräknats
Tillämpningsspecifikt tillägg

VILLLKOR
Beskriver ett villkor som gäller för att
detta scenario ska gälla
Villkor

UTBETALNINGSÅLDER
Beskriver utbetalningsåldern vid detta
alternativa förmånsscenario
Z‐tidpunkt
Utbetalningsålder
Är fast

Anger förmånens storlek som belopp per
angiven utbetalningstermin
Förmånstyp
Belopp
Garanterad del av belopp
Belopp ej beräkningsbart
Är grundbelopp
Datum
Valuta
Indexeringstyp
Indexeringsår

§

§

BELOPP

UTBETALNINGSTID
Anger under hur lång tid förmånen betalas ut
vid detta alternativa förmånsscenario
Utbetalningstidstyp
Utbetalningstid
Är fast
Tillämpningsspecifikt tillägg

Anger försäkringsskyddets storlek som ett
belopp per angiven utbetalningstermin
Belopp
Datum
Valuta
Indexeringstyp
Indexeringsår

TJÄNSTETID
Anger en för den försäkrade personen
beräknad tjänstetid
Beräknad tjänstetid
Intjänad tjänstetid
Enhet för tjänstetid
Är aktiv
Datum
Tjänstetid intjänad till

TJÄNSTETIDSGRÄNS
Anger en gräns som påverkat uträkningen
av den aktuella tjänstetiden
Typ av tjänstetidsgräns
Datumgräns
Åldersgräns
Basbeloppsgräns
Basbeloppstyp

TJÄNSTETIDSFAKTOR
Anger den tjänstetidsfaktor som
legat till grund för den uträknade
förmånen
Beräknad tjänstetidsfaktor
Maximal tjänstetid

TJÄNSTETIDSGRÄNS
Anger en gräns som påverkat
uträkningen av den aktuella
tjänstetidsfaktorn
Typ av tjänstetidsgräns
Datumgräns
Åldersgräns
Basbeloppsgräns
Basbeloppstyp

PREMIEBEFRIAT MOMENT
Anger ett moment som är
premiebefriat av aktuellt moment
Premiebefriat moment

PREMIEBEFRIAD PREMIEDEL
Anger en premiedel som är
premiebefriad av aktuellt moment
Premiebefriad premiedel

Innehåller information om momentets
hittills gjorda premieinbetalningar
Är fullständig
Datum för senaste premie

INBETALT PREMIEBELOPP

Anger försäkringsskyddets storlek som ett
belopp per angiven utbetalningstermin
Belopp nominellt
Garanterad del av belopp
Med avbruten premieinbetalning
Belopp angivet i basbelopp
Typ av basbelopp
Belopp ej beräkningsbart
Är grundbelopp
Datum
Valuta
Indexeringstyp
Indexeringsår

Beskriver ifall beloppet endast gäller före
eller efter en viss ålder eller ett visst
datum
Typ av åldersvillkor
Ålder
Datum

Anger den eventuella självrisk som den
försäkrade måste stå för vid ett
försäkringsfall
Självriskbelopp

Ger möjlighet att ange ersättningsnivåer på
mer detaljerad nivå

PREMIEDEL

FÖRMÅNSPÅVERKANDE VAL

Anger summan av hittills gjorda
premieinbetalningar på momentet
Total inbetalt premiebelopp
Totalt inbetald premieavgfit
Typ av premie
Datum
Valuta

BELOPP

ÅLDER‐ OCH TIDPUNKTSVILLKOR

SJÄLVRISK

SJUKVÅRD

Beskriver en del av försäkringens totala
premie. Används för att beskriva vilka
premiedelar som finansierar vilka
moment eller då en försäkring
finansieras av flera olika premier.
Premiedelkod
Premiedelbeskrivning
Del av premiebelopp
Procentuell del av premiebelopp
Fördelas återstående premiebelopp
Slutdatum

BELOPP

ADMINISTRATIONSAVGIFT

Typ av försäkringshändelse =

PREMIEDEL

Innehåller uppgifter som legat till grund för
de framräknade förmånerna på försäkringen
Prognosstart
Anställd alla dagar under prognosåret
Anslutningsår
Avtalad pensionsålder
Tillämpningsspecifikt tillägg

UTBETALNINGSTIDPUNKT

LIVFALL

VÄRDEFÖRÄNDRING

Beskriver en gruppering av två eller flera av
försäkringens försäkringsbelopp eller
förmånsbelopp som har samband sinsemellan
Id
Typ av belopp‐/förmånsgrupp
Tillämpningsspecifikt tillägg

Beskriver den förmån som den försäkrade
förväntas erhålla. Kan anges med eller
utan fortsatt premieinbetalning.
Id
Namn
Utbetalningstyp
Utbetalningstermin
Utbetalningstillfälle relativt termin
Har tolftedelsomräknats
<Tillämpningsspecifikt tillägg>

Typ av försäkringshändelse =

Beskriver den ekonomiska utvecklingen för ett moment
inom en given tidsperiod
Tidsperiod

Premiebelopp
Är netto

FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE

Pekar ut den bolagsspecifika produkt som
momentet hör till
ProduktId
Produktkod
Produktnamn
ProduktdelId
Produktdelkod
Produktdelnamn
Referens till produktbeskrivning
Tillämpningsspecifikt tillägg

Tjänst som tillhandahålls för att skapa
mervärde till en försäkring. Kan vara beroende
av inträffat försäkringsfall eller ingå i
försäkringen oberoende av inträffat
försäkringsfall
Bolagsspecifik kod
Beskrivning
Beroende av inträffat försäkringsfall

Beskriver hur den senaste inkomna premien såg ut

KOMMANDE PREMIE
Premiebelopp
Målpremie
Är netto
Påverkas av årsomräkning
Datum för årsomräkning

Anger summan av hittills gjorda
premieinbetalningar
Inbetalt premiebelopp
Inbetald premieavgift
Typ av premie
Datum
Valuta

SENASTE PREMIE

Beskriver avtalsområdesspecifika
övergångsbestämmelser som den
försäkrade berörs av från kollektivavtal
som var gällande innan anslutningen till
detta kollektivavtal

PRODUKTKOPPLING FÖR MOMENT

FÖRSÄKRINGSRELATERAD TJÄNST

Anger den aktör som är ansvarig för att
fastställa premien för försäkringen
Organisationsnummer
Organisationsnamn
Tillämpningsspecifikt tillägg

Beskriver hur nästa premie kommer att se ut givet att inga
förutsättningar förändras för försäkringen

Anger de ingående beloppen i en
beloppgrupp
BeloppId
Förmånsid
Ordning inom grupp

Anger den nu gällande
premieavgiften för försäkringen
Premieavgift (nominellt)
Premieavgift (%)
Gäller för premietyp
Debiteringsmetod
Gäller för premiedelkod

Anger den nu gällande
försäkringsavgiften
Försäkringsavgift (nominellt)
Periodicitet för avgift
Debiteringsmetod

Anger de ingående momenten i en
momentgrupp
momentId
Ordning inom grupp

INGÅENDE BELOPP

PREMIEAVGIFT

FÖRSÄKRINGSAVGIFT

Beskriver en gruppering av två eller
flera av försäkringens moment
Id
Typ av momentgrupp
Tillämpningsspecifikt tillägg

INBETALT PREMIEBELOPP

EXTERN PREMIESÄTTARE

INGÅENDE MOMENT

PRODUKTKOPPLING

AVTALSINTRESSENT
En organisation som har en roll i det
övergripande avtalet som försäkring
tillhör, Kan t.ex. vara en koncern
som tecknat avtal för sina
underliggande bolag (avtalspart) .
Organisationsnummer
Namn
Typ av avtalsintressent
Tillämpningsspecifikt tillägg

Beskriver försäkringens premieförfarande
Status
Typ av premieförfarande
Externt premiesatt
Typ av premieplan
Betalningssätt
Valuta
Inbetalningstermin
Inbetalningstermin startmånad
Inbetalningstillfälle relativt termin
Indexeringstyp
Slutdatum premie

Premie eller förmånsbestämd =

PREMIEBESTÄMD

Anger momentets aktuella värde utifrån
verkligt resultat
Id
Förvaltningstyp
Förvaltningstyp under utbetalning

Beskriver de garantier som kapitalet omfattas av

RETROSPEKTIVRESERV

TEKNISKT ÅTERKÖPSVÄRDE

Anger värdet på retrospektivreserven för
detta försäkringskapital
Retrospektivreserv
Datum
Valuta

Anger det tekniska återköpsvärdet för
detta försäkringskapital
Tekniskt återköpsvärde
Datum
Valuta

HISTORISK PREMIE

GARANTERAD AVKASTNING

Typ av försäkringshändelse =

DÖDSFALL

Ett dödsfalllsmoment som vid den försäkrades
död betalar ut hela eller delar av det anknytna
livsfallsmomentets försäkringskapital
Återbetalningsskydd för momentId
Del av försäkringskapital (i %)
Beskriven som egen förmån

Anger en av föräkringsgivaren garanterad
framtida avkastning som gäller för
kapitalet
Premiegaranti
Garanterad procentuell avkastning
Datum

TOTALT INNEHAV

Beskriver de förutsättningar för flytt som gäller för
kapitalet

I

FLYTTBART BELOPP
Anger den del av kapitalet som är flyttbart
Hela kapitalet är flyttbart
Flyttbart belopp
Datum
Valuta

FLYTTAVGIFT
Anger eventuell flyttavgift för den
flyttbara delen av kapitalet
Flyttavgift (nominellt belopp)
Flyttavgift (som % av kapital)
Datum
Valuta

RESTRIKTION AV FLYTT

BERÄKNAD ÅTERBÄRING
Anger det totala värdet för det
sammantagna innehavet i kapitalet
Totalt aktuellt innehav
Datum
Valuta

DEPÅ
Anger den eventuella depå som innehavet
är placerat i
Institut
Nr
Depåavgift
Periodicitet för avgift

Anger den återbäring som använts vid
uträknande av den angivna förmånen.
Återbäringstyp
Beräknad återbäring i %

Beskriver en historisk inbetald premie
Inbetalt premiebelopp
Inbetald premieavgift
Inbetalningstermin
Inbetalningstermin startmånad
Inbetalningstillfälle relativt termin
Betalningsdatum
Typ av premie
Typ av förmånsbestämd premie
Valuta

INNEHAV
Beskriver ett specifikt innehav av en viss
innehavstyp
Id
Innehavstyp
Ligger på Depå Nr
Namn
Antal
Värde
Anskaffningsvärde
Datum
Valuta
Framtida premieandel i procent
Isin
Förvaltningsavgift i procent
Tillämpningsspecifikt tillägg

BOLAGSSPECIFIK PRODUKT
Beskriver ett innehav i en för bolaget unik
produkt
Bolagsspecifik kod
Bolagsspecifik beskrivning

Anger en restriktion som gäller vid flytt av
kapital
Ständig trad
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