
Aloita säännöllinen rahastosäästäminen 
– sijoita tulevaisuuteen jo tänään



Elämästä nauttiminen ei ehkä ensiksi tule mieleesi, kun 
kuulet sanan rahasto. Säännöllinen rahastosäästäminen 
voi kuitenkin olla keino päästä nauttimaan elämästä. 
Matka säästäjästä sijoittajaksi voi alkaa jopa 50 eurolla 
kuukaudessa. Kartuta rahojasi sen sijaan, että laittai-
sit ne säästöön tilille tai käyttäisit johonkin, mitä et 
oikeastaan tarvitse. Ålandsbankenin rahastoissa varo-
jasi hoidetaan aktiivisesti ja saat sijoituksellesi hyvän 
riskinhajautuksen ja hyvän tuottopotentiaalin.

Tervetuloa säännölliseksi rahastosäästäjäksi Ålandsbankeniin!

Rahastot ja elämästä nauttiminen.



HELPPOA
Voit helposti ja kätevästi aloittaa säännöllisen rahasto- 
säästämisen lähimmässä pankkikonttorissasi tai Internet- 
konttorissa. Jo 50 euroa kuukaudessa riittää.

MUKAVAA JA KUSTANNUSTEHOKASTA
Säännöllisellä rahastosäästämisellä voit säästää  
pienen rahasumman joka kuukausi ja saada mahdollisuuden  
kilpailukykyiseen tuottoon. Voit säästää sinulle parhaiten  
sopivana kuukaudenpäivänä ja vaihtaa halutessasi rahasto- 
säästämisesi johonkin toiseen Ålandsbankenin rahastoon. 

KIINNOSTAVAA
Rahastojen kautta voit sijoittaa sellaisille markkinoille  
ja sellaisiin arvopapereihin, joista itse olet kiinnostunut.  
Rahastojen arvonkehitystä voit helposti seurata esimerkiksi  
Internetkonttorissa. Käytettävissäsi on aina ajankohtaisia  
katsauksia rahastojen kehityksestä ja sijoitustoiminnasta.  
Rahastosäästäminen voi myös olla mielenkiintoinen ja hauska 
tapa oppia ymmärtämään, miten osakemarkkinat toimivat.

Miksi säästää rahastoihin säännöllisesti?



Säännöllisessä rahastosijoittamisessa voi olla yhtä monta  
tavoitetta kuin on rahastosäästäjiäkin. Premium Banking- ja  
Private Banking -asiakkailta ei veloiteta merkintäpalkkiota  
heidän rahastosäästäessään säännöllisesti.

SÄÄSTÄMINEN LAPSILLE 
Esimerkiksi lapsilisä voidaan kokonaan tai osittain säästää 
säännöllisesti rahastoihin kuukausittain. Rahastosäästäminen on 
myös erinomainen lahja, esimerkiksi lapsille ja lastenlapsille. 

TAVOITESÄÄSTÄMINEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN
Haluat ehkä säästää asuntoon, autoon, matkaan tai elämykseen. 
Säännöllinen rahastosäästäminen voi siivittää sinut Etelänmeren 
saarelle, auttaa sinua toteuttamaan asuntounelmasi tai luoda 
perustan vauraammalle elämälle.

ELÄKESÄÄSTÄMINEN
Eläkkeensä turvaamiseksi yhä useampi valitsee rahastosäästämi-
sen, koska on epävarmaa, onko yleinen eläkejärjestelmä todellakin 
riittävä. Säännöllinen rahastosäästäminen on vaihtoehto omaan 
eläkesäästämiseen.

Millaisia tavoitteita  
rahastosäästämiselläni voi olla? 



Rahastosäästäjän tarkistuslista
• Voinko säästää 50 euroa kuukaudessa?

• Haluanko säästää helposti ja kustannustehokkaasti?

• Haluanko saada rahani käyttööni nopeasti, vaikka säästän pidemmällä aikavälillä?

• Haluanko säästövaihtoehdon, jossa itse voin valita riskitason ja sijoitusajan?

Jos olet vastannut kysymyksiin ”kyllä”, niin sinun on korkea aika ryhtyä säännölliseksi rahastosäästäjäksi!

Kyllä Ei

Säännöllinen rahastosäästäminen, 100 euroa kuukaudessa 1.12.2005 alkaen

Edellä olevassa esimerkissä on esitetty vertailu säästämisestä Ålandsbankenin säästötilille ja kolmeen Ålandsbankenin Premium-rahastoon. 
Premium-rahastomme ovat yhdistelmärahastoja, toisin sanoen ne sijoittavat sekä osakkeisiin että korkosijoituksiin. Rahaston nimessä oleva luku 
kuvaa osakesijoitusten osuutta rahastossa markkinoiden normaalitilanteessa. Loppuosa koostuu korkosijoituksista ja käteisvaroista. Näin ollen 
Premium-rahastoista osakesijoitusten osuus on suurin Premium 70 -rahastossa. 

Lue lisää Premium-rahastoista osoitteessa www.alandsbanken.fi/premiumrahastot. 

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta ja sijoitettu pääoma voi laskea tai nousta sijoitusaikana ja koko sijoitetun rahamäärän  
takaisinmaksua ei voida taata.

Premium 50 1 234 2 524 3 167 4 606 6 892 7 222 8 924 11 147 12 870

Säästötili 1 206 2 441 3 704 4 928 6 142 7 359 8 579 9 802 11 028
Premium 70 1 252 2 625 2 907 4 639 6 840 6 920 8 831 11 408 12 696

Premium 30 1 225 2 503 3 392 4 870 6 791 7 376 9 058 11 093 12 631
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Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy tietty riski, ja rahasto- 
osuuksiesi arvo voi sekä nousta että laskea. Ei ole taattua, 
että rahastosijoittajana saat sijoittamasi pääoman takaisin. 
Suosittelemme siksi, että seuraat sijoitustesi kehitystä ja otat 
yhteyttä asiakasneuvojaasi, jos sinulla on kysymyksiä.

Ålandsbankenin rahastoihin sijoittamiseen liittyvä riski on 
alhaisempi kuin sijoitettaessa yksittäiseen arvopaperiin, koska 
rahastomme sijoittavat moneen eri arvopaperiin ja sillä tavalla 
hajauttavat riskit.

Rahastoesite ja rahastojen avaintietoesite sekä lisätietoja on 
saatavissa Ålandsbankenin kaikista konttoreista ja osoitteesta 
www.alandsbanken.fi. Ålandsbanken Abp markkinoi ja myy 
rahastoja Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien 
sijoitusrahastojen asiamiehenä.

Onko rahastosijoituksessa  
riskejä?



Näin aloitat säännöllisen rahastosäästämisen  
Internetkonttorissa  

Asiakkaana kuukausisäästäminen on helppoa Internet- 
konttorisi kautta. Voidaksesi aloittaa säännöllisen 
rahastosäästämisen sinulla on oltava arvopaperisäilytys 
Ålandsbankenissa. 

Kirjaudu sisään Internetkonttoriin. 
 
Valitse etusivulta ”Sijoitukset” ja ”Rahastosäästäminen”. 
 
Valitse sen jälkeen mihin rahastoon haluat säästää.  
Napsauttamalla rahaston nimeä saat esiin tiivistetyt  
tiedot kustakin rahastosta (lisää tietoa on PDF- 
tiedostoissa). 
 
Asiakkaana sinun tulee tutustua rahaston avaintietoesit-
teeseen ja kuukausitiedotteeseen. Saadaksesi kokonais-
kuvan sinun tulee tutustua myös rahastoesitteeseen. 
 
Kun olet valinnut rahaston, napsauta ”Rahastosäästä”. 
Täytä sen jälkeen haluamasi merkintäsumma ja veloitus-
tili sekä rahastosäästämisesi tiheys (esimerkiksi kuukau-
sittain, neljännesvuosittain tai puolivuosittain). 

Valitse tämän jälkeen milloin haluat, että säästämisesi 
alkaa sekä haluamasi päivämäärä, jona säännöllinen 
rahastosäästämisesi jatkossa veloitetaan tililtäsi  
(esimerkiksi muutama päivä palkkapäivän jälkeen). 
 
Lopuksi voit myös valita haluatko, että rahasto- 
säästämiselläsi on päättymispäivä vai että se on  
toistaiseksi jatkuva. 
 
Valitse ”Jatka” ja tarkista tietosi. 
 
Jos kaikki on kunnossa, anna pyydetty tunnusluku  
tunnuslukutaulukostasi ja valitse lopuksi  
”Hyväksy merkintä”. 

Onneksi olkoon! Olet nyt säännöllinen rahastosäästäjä 
Ålandsbankenin rahastoihin. 

Jos sinulla on kysymyksiä, olet aina tervetullut otta-
maan yhteyttä omaan asiakasneuvojaasi, puhelimitse 
0204 292 911*. Voit ottaa yhteyttä myös Ålandsbankenin 
Rahastoyhtiöön, puh. 0204 291 440*, sähköposti:  
fond@alandsbanken.fi.
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*Puhelumaksu 8,35 senttiä/puhelu + 7,02 senttiä/minuutti, matkapuhelimesta 8,35 senttiä/puhelu + 17,17 senttiä/minuutti. Puhelut nauhoitetaan.

Helsinki 
Bulevardi 3,  
Yrjönkatu 9 A  

Tampere 
Hämeenkatu 8   

Turku 
Hansakortteli, Eerikinkatu 17

Parainen 
Kauppiaskatu 24

Vaasa 
Hovioikeudenpuistikko 11

Ahvenanmaa
Pääkonttori 
Nygatan 2, Maarianhamina
+ paikalliskonttorit 

Puh. 0204 29 011*  
www.alandsbanken.fi
info@alandsbanken.fi   


