Sveriges första svenska
kapital- och pensionsförsäkring
för onoterade värdepapper

Onoterat i Svensk Försäkring

"Kaptenas" försäkring innebär att:
Vinster, utdelningar och räntor är skattefria
En låg årlig avkastningsskatt ersätter kapitalvinstskatten
Försäkringen är flexibel, värdepappren kan när som helst säljas
Som "störst ägare i Danica" kan du utöva din rösträtt genom fullmakt
Värdepappren kan apporteras in
Värdepappren värderas fyra gånger per år
Värdepappren måste vara okvalificerade
Både Kapital och Pensionsförsäkring

Onoterat i Svensk Försäkring
Bästa ägarformen för framgångsrika
Entreprenörer – Investerare – Företagare

Försäkringen riktar sig till de som:
Önskar skapa sitt eget ”investmentbolag”
Äger eller avser att förvärva onoterade värdepapper
Står inför eller nyligen har startat verksamhet
Inom några år planerar att sälja onoterade värdepapper
Erbjuder incitamentsprogram till sina anställda

Finansinspektionen
I grunden är det en svensk depåförsäkring från Danica
Pension som står under tillsyn av Finansinspektionen.
Framgångsrika
Våra kunder finns bland Sveriges framgångsrika
Entreprenörer, Investerare och Företagare.
Långsiktigt
Våra samarbeten med bland annat UC och Danica Pension
borgar för kvalitet och långsiktighet.
Exklusivt
För att kvalificera sig för kapitalförsäkringen måste
värdepappren vara okvalificerade.
Skattefritt
I försäkringen är vinster, utdelningar och ränteintäkter
skattefria. I gengäld betalas en årlig avkastningsskatt på
värdet.
ISK för onoterat
Likheterna är stora mellan kapitalförsäkringen och en
”ISK för onoterat”, men det är en kapitalförsäkring.
Kapital- eller Pensionsförsäkring
Valet är ditt - båda fungerar
Låga kostnader
Vi vill att det ska vara ett enkelt beslut att äga sina
onoterade aktier i försäkring. Därför har vi satt priset
så lågt vi bara kan.

www.kaptena.se

Vi som startat Kaptena är själva
Entreprenörer – Investerare – Företagare

Vi har utvecklat en försäkring som vi själva
använder och som lever upp till våra höga krav
Kostnadseffektiv – Transparent – Flexibel
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