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1.   Yleistä
Asset Management Bond on kertamaksullinen elinikäinen si- 
joitussidonnainen henkivakuutus. Vakuutus ei osallistu yhtiön 
voittoihin tai tappioihin.

Vakuutuksenottajan ja yhtiön välisen henkivakuutussopi- 
muksen muodostavat hakemuslomake, vakuutusehdot ja 
vakuutuskirja, joista jokainen on yksilöity yksilöllisellä va-
kuutusnumerolla, ja yhtiön niihin mahdollisesti tekemät muu-
tokset. Jos vakuutuksia on tehty useampia kuin yksi, jokainen 
vakuutus on erillinen sopimus, jolla on oma vakuutusnumero 
ja –kirja, joihin kaikkiin sovelletaan näitä vakuutusehtoja.

Maksettujen alkuperäisen vakuutusmaksun ja mahdollisten 
lisävakuutusmaksujen perusteella yhtiö suorittaa vakuutus- 
ehdoissa ja vakuutuskirjassa määritellyt vakuutuskorvaukset 
vakuutuksenottajalle. Vakuutussopimuksella ei ole arvoa 
eikä sen perusteella makseta korvausta ennen kuin alkusuo- 
ritus on saapunut yhtiön pankkitilille ja vakuutussopimuksen 
alkamispäivä on näin vahvistettu.

Yhtiö on solminut sopimuksen vakuutuksenottajalta ja 
henkivakuutetulta hakemuslomakkeessa saamiensa tietojen 
pohjalta. Mikäli annetut tiedot ovat epätäydellisiä, epätark- 
koja tai olennaisia tietoja on jätetty antamatta, sopimus voi 
raueta, tai yhtiöllä voi olla muita oikeuksia vakuutuksenotta- 
jaa vastaan. Jos vakuutuksenottaja ei suostu muutokseen, 
yhtiö voi irtisanoa sopimuksen. Jos vääriä tietoja on annettu 
tai tietoja on jätetty pois tarkoituksella, sopimus saattaa 
raueta.

2.   Määritelmät
Näissä vakuutusehdoissa, ellei muuta käy ilmi asiayhtey-
destä, seuraavilla sanoilla ja ilmaisuilla on seuraava merki-
tys. Yksikössä olevilla sanoilla tarkoitetaan myös monikkoa 
ja päinvastoin.

“Lisäsuoritus” on vakuutuksenottajan vakuutuksen 
alkamispäivän jälkeen maksama vakuutusmaksu, jonka 
vakuutuksenottaja pyytää kohdistamaan vakuutukseen.

“Kohdentamiskertoimella” tarkoitetaan prosenttiosuutta 
vakuutusmaksusta, joka on sijoitettu osuuksiin vakuutuskir-
jan mukaisesti.

‘”Hakemuslomake” vakuutuksenottajan allekirjoittama 
hakemuslomake vakuutukselle.

“Yhtiöllä” tarkoitetaan Irlannin lainsäädännön mukaan 
perustettua yhtiötä SEB Life International Assurance 
Company Designated Activity Company, joka käy kauppaa 
nimellä SEB Life International, jonka rekisteröity toimipiste 
sijaitsee osoitteessa Bloodstone Building, Riverside IV, Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanti.

“Alkamispäivä” mainitaan vakuutuskirjassa, ja se on päivä, 
jolloin vakuutus astuu voimaan.

“Kuolintapauksen ilmoituspäivä” tarkoittaa päivämäärää, 
jolloin yhtiö todentaa henkivakuutetun kuoleman (mukaan 
lukien, mutta rajoittamatta, julkisten rekistereiden, kuten 
Suomen valtion ylläpitämän Väestörekiserikeskuksen kau-
tta tai vastaanottamalla kiistattomasti oikeaksi todistetun 
ja voimassa olevan kuolintodistuksen asianomaiselle henki-
vakuutuetulle).

“Kuolemantapauskorvauksella” tarkoitetaan 101 % takai-
sinostoarvosta poislukien ennenaikaisen takaisinoston 
kulu. Kuolemantapauskorvaus maksetaan vakuutuskirjas-
sa määritellyn relevantin vakuutetun kuoleman jälkeen.

“Täyden valtakirjan varainhoitaja” (jos nimitetty) tarkoit-
taa säädeltyä rahoituspalveluyksikköä, joka on nimitetty 
vakuutuksenottajan pyynnöstä ja jonka toimimiseen 

vakuutuksenottajan pyynnöstä sijoitustilin sijoitusten hal-
lintapalveluissa yhtiö on suostunut.

“Takaisinostoarvo” tarkoittaa, kuten kuvattu kohdassa 8.

“Lopullinen arvopäivä” tarkoittaa arvopäivää, jolloin yhtiö 
laskee sijoituskohteiden arvon vakuutuksella saatuaan 
pyynnön suorittaa kuolemantapauskorvaus tai täydellinen 
takaisinosto. Lopullinen arvopäivä on ensimmäinen pank-
kipäivä sen jälkeen, kun kaikki sijoituskohteet on likvidoitu 
ja niiden myynnistä saatavat käteisvarat on vastaanotettu.

“Rahasto” tarkoittaa sisäistä tunnistettavasta varannosta 
koostuvaa sijoitusrahastoa, joka muodostaa osan yrityksen 
pitkäaikaisesta yritysrahastosta, johon vakuutuskorvauk-
set kytketään.

“Alkusuoritus” on alkamispäivänä maksettava vakuutus-
maksu.

“Sijoitustili” (jos valittu) tarkoittaa yhtiön ylläpitämää, 
EU-hyväksytyssä (tai yhtiön mielestä vastaavassa) rahoi-
tuslaitoksessa (säilytyspankissa) olevaa tiliä, jonka yhtey-
dessä täyden valtakirjan varainhoitajalla on valtuudet 
suorittaa liiketoimia yhtiön puolesta sijoitustilin hyväksi 
varainhoitosopimuksen perusteella. Sijoitustiliä koskevat 
tietyt lisäehdot.

“Vakuutettu” on vakuutuskirjassa eritelty henkivakuutettu 
tai henkivakuutetut.

“Hyväksytyt sijoituskohteet ja pörssit” tarkoittaa sääntöjä, 
joiden puitteissa yhtiö hyväksyy sijoituskohteita vakuu-
tukseen (yhtiö päivittää sääntöjä ajoittain). Nämä säännöt 
ovat saatavilla yhtiöstä tai sen verkkosivuilta tarvittaessa.

“Vakuutus” tarkoittaa vakuutuksenottajan ja yhtiön 
tekemää henkivakuutussopimusta pohjautuen hakemuslo-
makkeeseen, näihin vakuutusehtoihin ja vakuutuskirjaan.

“Vakuutussopimuksen valuutta” tarkoittaa vakuutuksenot-
tajan hakemuslomakkeessa valitsemaa ja vakuutuskirjassa 
eriteltyä valuuttaa. Vakuutusmaksut sijoitetaan vakuutuk-
seen, ja vakuutuksen takaisinostot maksetaan tässä valuu-
tassa. Kyseessä on sama valuutta, jossa osuuksien hinta 
näkyy kaikkialla vakuutuksessa.

“Vakuutuksen arvo” on tähän vakuutussopimukseen liitet-
tyjen osuuksien kokonaisarvo.

“Vakuutusvuosi” on 12 kuukauden ajanjakso, joka alkaa 
vakuutussopimuksen alkamispäivänä ja on voimassa sitä 
seuraavat 12 kuukautta, tai mikä tahansa myöhäisempi 
alkamispäivän vuosipäivästä laskettava 12 kuukauden 
jakso.

“Vakuutuksenottaja” on vakuutuskirjaan vakuutuksenotta-
jaksi merkitty henkilö tai hänen pesänjakajakseen, pesän-
selvittäjäkseen tai siirronsaajakseen nimetty henkilö, jolla 
on lain mukaan oikeus vastaanottaa vakuutuksen nojalla 
maksettavia korvauksia.

“Vakuutusmaksu” on alkusuoritus tai mikä tahansa 
lisäsuoritus.

“Relevantti sijoitussumma” tarkoittaa vakuutusmaksua 
kerrottuna kohdentamiskertoimella siten kuin vakuutuskir-
jassa mainitaan.

“Relevantti vakuutettu” tarkoittaa yhden henkilön henki-
vakuutuksessa vakuutettua tai yhteishenkivakuutuksen 
ensimmäistä kuolemantapausta tai yhteishenkivakuutuk-
sen jälkimmäistä kuolemantapausta.

“Vakuutuskirja” tarkoittaa yhtiön vakuutukselle 
myöntämää vakuutuskirjaa, joka sisältää vakuutusnumer-
on sekä muut vakuutuskohtaiset tiedot.

“Osuus” tarkoittaa osuutta yksittäisessä rahastossa, johon 
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vakuutus kohdistetaan.

“Sijoitussidonnaiset rahastot” tarkoittavat sijoitussidon-
naisten vakuutusrahastojen valikoimaa, jonka yritys on 
luonut ja myöntänyt ja johon voi sijoittaa vakuutussop-
imuksen rahastossa yrityksen verkkosivuillaan listaaman 
mukaisesti.

“Osuuksien hinta” lasketaan jakamalla rahaston arvo siihen 
kohdistettujen osuuksien senhetkisellä lukumäärällä.

“Arvonmäärityspäivä” on päivä, jona yhtiö määrittää 
rahaston varallisuuden arvon.

“Osuuksien arvo” on osuuksien lukumäärä kerrottuna 
osuuksien hinnalla.

“Arvonmäärittäjällä” tarkoitetaan arvonmäärittäjien yri-
tystä, jonka yhtiö ajoittain nimittää ja jolla on vakiintunut 
käytäntö asianmukaisten sijoitustyyppien arvioinnissa.

3.   Vakuutuksen käteistili
Vakuutuksen käteistiliä käytetään tallennettaessa kaikki 
vakuutusta koskevat kassavirrat. Vakuutuksen käteistiliä 
hyvitetään kaikilla vakuutusmaksuilla, varojen myynnistä 
saaduilla tuloilla sekä yhtiön saamilla käteisosingoilla.
Vakuutuksen käteistililtä veloitetaan kaikki korvausmaksut, 
rahastoon tehtävien ostojen kulut ja tuotekulut.

Vakuutuksen käteistilin valuutta on vakuutussopimuksen 
valuutta. Lisätilejä perustetaan tarvittaessa muille valuutoille.

Vakuutuksenottajan on hoidettava vakuutuksen käteistiliä 
(ja kaikkia muita käteistilejä) varmistaakseen, että niillä on 
riittävästi käteisvaroja ostojen ja nostojen rahoittamiseen ja 
estämään tilin saldon kääntymisen miinukselle. Yhtiö pidätt-
ää oikeuden korjata käteistilin miinus-saldon. Tämän johdos-
ta yhtiö tulee myymään rahaston omaisuutta. Mahdollisesta 
omaisuuden myynnistä peritään normaalit kulut.

Yhtiö voi hyvittää plus-saldosta maksamalla sille korkoa ja 
periä miinus-saldosta korkokuluja.

Yhtiö määrittää tariffit aika ajoin.

Yksityiskohtaisia tietoja käytetyistä tariffeista saa yhtiöltä 
pyynnöstä.

4.   Sijoitukset
Yhtiö kohdentaa rahaston osuudet vakuutuksen alkamispä- 
ivänä. Vakuutusmaksuilla ei varsinaisesti osteta osuuksia 
eikä vakuutuksenottaja omista osuuksia, kuten sijoitusrahas- 
toon sijoitettaessa. Sijoitussidonnaisuus tarkoittaa sitä, että 
vakuutussäästö on liitetty osuuksien arvoon vakuutuksen 
arvon laskemiseksi.

Sijoituskokonaisuuksiin kohdistettavien osuuksien arvo 
vakuutuksen voimaantulopäivänä on vakuutuskirjassa ilmoi- 
tettu maksu kerrottuna kohdentamiskertoimella.

Vakuutukseen voidaan koska tahansa maksaa lisävakuutus- 
maksuja maksuhetkellä voimassaolevien ehtojen mukaisesti. 
Osuuksien kohdentaminen suhteessa lisäsuoritukseen 
perustuu edellisen arvostuspäivän osuuksien hintaan (tai 
arvostuspäivän puuttuessa alkamispäivään).
Yhtiö ei takaa mitään minimisijoitustuottoa tai mitään mini- 
mikorvausta vakuutuksen perusteella. Sijoituksien arvo voi 
laskea ja sijoitukset voidaan menettää kokonaisuudessaan.

5.    Rahasto
Vakuutus kohdistetaan perustettuun rahastoon, kun vakuu- 
tus astuu voimaan. Mitään muita vakuutuksia ei kohdisteta 

tähän rahastoon. Jokainen rahasto on jaettu samanarvoisiin 
osuuksiin. Rahaston sisällön päättää vakuutuksenottaja 
yhtiön kulloinkin asettamien ehtojen rajoissa.

Kaikki rahaston sijoitukset säilyvät koko ajan yhtiön lakisää- 
teisessä ja yksinomaisessa omistuksessa. Kaikki varat on 
hyväksytettävä yhtiöllä ajoittain annettujen ohjeiden mukai- 
sesti. Yhtiö ei ole vastuussa mistään vakuutuksenottajan 
valitsemista varoista.

Yhtiö voi halutessaan olla hyväksymättä tiettyjä varoja, 
jos yhtiön mielestä kyseiset varat ovat vahingollisia yhtiön 
tai vakuutuksen kannalta. Lisäksi yhtiöllä on oikeus myydä 
tietyt varat ilmoittamatta syytä päätökselleen. Näin saattaa 
käydä esimerkiksi tilanteessa, jossa vakuutuksenottajan 
sijoituspäätöksen seurauksena yhtiöllä on yhtiön mielestä on 
liian suuri omistusosuus yrityksestä. Yhtiö ei ole vastuussa 
tappioista, jotka ovat aiheutuneet tällaisen myynnin seurauk- 
sena.

Sijoitukset osakkeisiin eivät ole mahdollisia siinä määrin, 
että yhtiö on vaarassa joutua tekemään tarjouksen kyseisen 
yrityksen jäljellä olevista osakkeista. Sijoituksia ei saa tehdä 
osakkeisiin, jos osakkeet ovat olleet vakuutuksenottajan 
omistuksessa ja vakuutuksenottajaa voitaisi pitää sisäpiiri-
läisenä voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Yhtiö 
luopuu tällaisista omistuksista heti, kun sen tietoon tulee, 
että se on vaarassa joutua tekemään tarjouksen tai
että vakuutuksenottaja on sisäpiiriläinen suhteessa tiettyihin 
vakuutuksen kautta omistamiinsa osakkeisiin. Yhtiö ei
ole vastuussa tappioista, jotka ovat aiheutuneet tällaisen 
pakkomyynnin seurauksena.

Tietyn tyyppisiin sijoituskohteisiin voidaan soveltaa lisäehto-
ja.

6. Rahaston tulot ja niistä tehtävät  
 vähennykset
Kaikki rahastoon liitetyistä sijoituksista kertyvät osingot ja 
korot hyvitetään suoraan rahastoon.

Rahastosta tehdään seuraavat vähennykset:
a) Kaikki yhtiölle rahaston varojen hankinnassa, hallin-

nassa, ylläpidossa, arvostuksessa ja säilytyksessä 
aiheutuneet ulkoiset kulut, verot, maksut ja muut 
kulut. Tähän sisältyvät mahdolliset säilytyskulut, joita 
aiheutuu rahaston varojen vuoksi.

b) Alla olevassa kohdassa 13 määritellyt palkkiot.

7.  Vakuutuksen arvolaskelmat
Rahaston sijoitusten arvo lasketaan yhtiön määritteleminä 
arvostuspäivinä yhtiön harkinnan mukaan, kuitenkin vähin- 
tään neljä kertaa vuodessa.

Rahaston arvo lasketaan käyttämällä tuoreimpia yhtiön 
käytössä olevia hintoja. Jos rahastossa on varoja, joilla ei ole 
hintaa, nämä varat arvostetaan sen rahasumman
nettoarvona, joka arvonmäärittäjän mukaan voitaisiin saada 
nämä varat realisoitaessa. Arvonmäärityksessä otetaan 
huomioon myös kaikki vakuutuksen käteistili(e)n positiiviset 
ja negatiiviset varat ja karttuvat kulut.

Rahaston varojen arvostus tapahtuu lopullisena arvostuspä-
ivänä kuolemantapauskorvauksen, tai täydellisen takaisinos-
ton maksua varten. 

Rahaston osuuksien arvostus tapahtuu jokaisena arvostu- 
späivänä ja lopullisena arvostuspäivänä. Osuuksien hinta 
lasketaan jakamalla rahaston arvo siihen kohdistettujen 
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osuuksien senhetkisellä lukumäärällä. Osuuksien hinta näkyy 
vain vakuutussopimuksen valuutassa.

Vakuutuksenottajan arvolaskelmat ovat saatavilla yrityksen 
turvatuilta verkkosivuilta.

Vakuutuksenottaja voi pyytää ylimääräisen arvolaskelman. 
Ylimääräisestä arvolaskelmasta peritään alla olevan kohdan
13.2 alla mukainen palkkio.

Mikäli rahaston arvo on alempi kuin yhtiön hyväksymä 
vakuutuksen vähimmäisarvo (lue liite 1, Kiinteät palkkiot ja 
rajat), vakuutuksenottajalla on velvollisuus ostaa takaisin 
vakuutuksensa alla olevan kohdan 8.1 mukaisesti.
Vaihtoehtoisesti vakuutuksenottaja voi maksaa vakuutuk-
seen lisäsuorituksen. Yhtiö voi halutessaan muuttaa hyväks-
yttävää vakuutuksen vähimmäisarvoa.

8. Takaisinosto
8.1 Täydellinen takaisinosto  
Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa pyytää vakuutuksen 
täydellistä takaisinostoa. Maksettava takaisinostoarvo on 
vakuutuksen arvo lopullisena arvostuspäivänä, joka seuraa 
sitä päivää, jolloin yhtiöön on saapunut asianmukaisesti 
täytetty takaisinostolomake, vakuutuskirja ja mahdolliset 
muutosasiakirjat (ainoastaan täydellisen takaisinoston 
osalta) sekä todiste oikeudesta vakuutukseen, vähennettynä 
mahdollisella ennenaikaisesta takaisinostosta perittävällä 
kululla.

Ennenaikaisesta takaisinostosta perittävä kulu riippuu 
valitusta maksuvaihtoehdosta. Tämä kulu määritellään 
vakuutuskirjassa. Kohdassa 13.3 selvitetään kulun sovelta-
misperiaatteet.

Yhtiö pidättää oikeuden siirtää joko osittain tai kokonaan 
takaisinostoa, mikäli rahasto on sijoitettu epälikvideihin sijoi-
tuskohteisiin, kunnes kyseiset sijoituskohteet on realisoitu.

Yhtiöllä ei ole velvollisuutta etsiä ostajaa rahaston sijoituksil-
le. Mikäli rahaston sijoituksien myynnissä ilmenee ongelmia, 
yhtiö voi sen sijaan siirtää lainsäädännön niin salliessa varat 
sellaisenaan vakuutuksenottajalle vähennettyään mahdolli-
sen ennenaikaisesta takaisinostosta perittävän kulun, sekä 
mahdolliset ulkoiset kulut, leimaverot ja palkkiot, joita yhti-
ölle siirrosta aiheutuu. Siirron yhteydessä yhtiö peruuttaa 
kaikki jäljellä olevat vakuutukseen kohdistetut osuudet.

Yhtiön sijoitussidonnaisten rahastojen omistuksia ei siirretä.

Kun vakuutus on tämän kohdan mukaisesti takaisinostettu, 
se päättyy.

8.2  Osittainen takaisinosto 
Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa pyytää vakuutuksen 
osittaista takaisinostoa edellyttäen, että vakuutuksen jäljellä 
oleva arvo osittaisen takaisinoston jälkeen on vähintään 
vakuutuksen vähimmäisarvo ja että takaisinostettujen 
osuuksien arvo on arvoltaan vähintään sama kuin osittaisen 
takaisinoston vähimmäisarvo (lue liite 1, Kiinteät palkkiot ja 
rajat).

Osittainen takaisinosto on mahdollinen ainoastaan silloin, 
kun vakuutuksen rahastossa on vähintään takaisinostetta-
vaa määrää vastaava määrä käteistä. Mikäli vakuutuksessa 
ei ole riittävästi käteistä, vakuutuksenottajan velvollisuus on 
ilmoittaa yhtiölle, mitä rahaston varoja tulee myydä riittävien 
käteisvarojen hankkimiseksi osittaista takaisinostoa varten.

Kirjallisen takaisinostopyynnön yhtiöön saapumista seuraa-
vana arvonmäärityspäivänä lunastetaan osittaisen takaisi-
noston määrän arvosta osuuksia. Mahdollinen ennenaika-
isesta takaisinostosta perittävä kulu vähennetään jäljelle 
jääneestä rahastosta.

Mikäli vakuutukseen on maksettu lisäsuorituksia, ensi tilassa 
ostetaan takaisin alkusuoritukseen kohdistetut osuudet 
kokonaisuudessaan ja vasta sen jälkeen lisäsuorituksiin koh-
distettuja osuuksia, lisäsuoritusten maksujärjestyksessä.

Yhtiö pidättää oikeuden siirtää joko osittain tai kokonaan 
takaisinostoa, mikäli rahasto on sijoitettu epälikvideihin sijoi-
tuskohteisiin, kunnes kyseiset sijoituskohteet on realisoitu.

Ennenaikaisesta takaisinostosta perittävä kulu riippuu 
valitusta maksuvaihtoehdosta, jota sovelletaan takaisinos-
tettaviin osuuksiin.

8.2.1 5 vuoden vaihtoehto 
Osuuksien osittaisesta takaisinostosta peritään ennenaikai-
sesta takaisinostosta perittävä kulu, mikäli niihin kohdistuu 5 
vuoden vuotuinen hoitopalkkio ja mikäli:

•  Vakuutusmaksu, johon kyseiset osuudet on kohdistet-
tu,  on maksettu osittaista takaisinostoa edeltäneenä 
viitenä vuotena

•  Tietystä vakuutusmaksusta jäljelle jäävien osuuksien 
arvo laskettuna kyseisestä vakuutusmaksusta on vä-
hemmän kuin alla olevassa taulukossa on määritelty:

 

8.2.2 8 vuoden vaihtoehto
Osuuksien osittaisesta takaisinostosta peritään ennenaikai-
sesta takaisinostosta perittävä kulu, mikäli
niihin kohdistuu 8 vuoden vuotuinen hoitopalkkio ja mikäli:
• Vakuutusmaksu, johon kyseiset osuudet on kohdistet-

tu, on maksettu osittaista takaisinostoa edeltäneenä 
kahdeksana vuotena

Esimerkki 1 - Vakuutus ABC:  Vakuutus ABC käsittää vain 
yhden € 100 000 vakuutusmaksun, joka on maksettu kaksi 
vuotta sitten. Jotta ennenaikaisesta takaisinostosta perittävä 
kulu voidaan välttää, jäljelle jäävä osuuksien vähimmäisarvo 
osittaisen takaisinoston jälkeen on oltava vähintään €20 000 
(€100 000 x 20 %).

Alle 2 25%
Yli 2 alle 3 20%
Yli 3 alle 4 15%
Yli 4 alle 5 10%

Vuosia osuuksien 
kohdentamisesta

Osuuksien vähimmäisarvo  
(prosenttina vakuutusmaksusta)
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• Tietystä vakuutusmaksusta jäljelle jäävien osuuksien 
arvo laskettuna kyseisestä vakuutusmaksusta on vä-
hemmän kuin alla olevassa taulukossa on määritelty: 
 
 
 
 
 

8.2.3 Ennenaikaisesta takaisinostosta perittävän   
 kulun laskeminen
Yllä olevan ehdon 8.2 mukaan jos ennenaikaisesta takaisi-
nostosta peritään kulu, sen suuruus on sama kuin kyseisen 
vakuutusmaksun koko ennenaikaisesta takaisinostosta 
perittävä kulu (katso alla oleva ehto 13.3). Vakuutusmaksun 
osuus riippuu osuuksien arvon määrästä ennen osittaista 
takaisinostoa suhteessa osuuksien vähimmäisarvoon.

Tilanne A: Osuuksien arvo on suurempi kuin osuuksien 
vähimmäisarvo 
Sovellettava suhde on:

Osittaisen takaisinoston määrä – (osuuksien arvo – osuuk-
sien vähimmäisarvo)

Osuuksien vähimmäisarvo – kokonainen ennenaikaisesta 
takaisinostosta perittävä kulu

Tilanne B: Osuuksien arvo on pienempi kuin osuuksien 
vähimmäisarvo 
Sovellettava suhde on:

Osittaisen takaisnoston määrä
Osuuksien arvo – kokonainen ennenaikaisesta  

takaisinostosta perittävä kulu

Kuten alla olevissa esimerkeissä on selitetty, nykyisen osuuk-
sien arvon suhteessa vakuutusmaksuun on oltava tiedossa, 
jotta voidaan laskea minkään sovellettavan, ennenaikaisesta 
takaisinostosta perittävän kulun määrä.

8.2.4  Useampi samaan vakuutusmaksuun   
 kohdistuva osittainen takaisinosto 
Seuraava samaan vakuutusmaksuun kohdistuva osuuksien 
osittainen takaisinosto tapahtuu yllä olevan ehdon 8.2.3 
mukaisesti.

Seuraavassa samaan vakuutusmaksuun kohdistuvassa 
täydellisessä takaisinostossa otetaan huomioon aiemmin 
samasta vakuutusmaksusta maksettu ennenaikaisesta takai-
sinostosta peritty kulu.

8.2.5 Eri vakuutusmaksuihin kohdistuva takaisinosto
Mikäli vakuutukseen on maksettu useampi vakuutusmaksu, 
alkusuorituksessa olevat yksiköt ostetaan ensin ulos, jonka 
jälkeen muut vakuutusmaksut ostetaan ulos siinä
järjestyksessä kuin ne on vakuutukseen alun perin maksettu.

9. Säännölliset nostot
Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa pyytää kirjallisesti 
yhtiötä ostamaan osuuksia takaisin sellaisin säännöllisin 
väliajoin, jotka yhtiö voi sallia, jotta vakuutuksenottaja saisi 
tietyn summan. Säännöllisiä nostoja voidaan pyytää kuukau- 
sittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain ja vuosittain.
Osuudet peruutetaan perustuen edellisen arvostuspäivän 
osuuksien hintaan (tai sen puuttuessa alkamispäivään). 
Jokaisen noston on ylitettävä vähimmäisnosto (lue liite 1, 
Kiinteät palkkiot ja rajat), ja lisäksi kokonaismaksun yhtenä 
vakuutusvuonna on ylitettävä vuotuinen vähimmäisnosto 
(lue liite 1, Kiinteät palkkiot ja rajat). Pienempien summien 
käsittely olisi kannattamatonta yhtiölle. Tulevaisuudessa 
yhtiö voi korottaa näitä vähimmäisnostoja ja vuotuisia vä- 

Vuosia osuuksien  
kohdentamisesta

     Osuuksien vähimmäisarvo
(prosenttina vakuutusmaksusta)

Alle 5 25%
Yli 5 alle 6 20%
Yli 6 alle 7 15%
Yli 7 alle 8 10%

Esimerkki 2 - Vakuutus ABC:  Vakuutus ABC käsittää 
vain yhden vakuutusmaksun, joka on kaksi vuotta sitten 
maksettu € 100 000. Jotta ennenaikaisesta takaisinos- 
tosta perittävä kulu voidaan välttää, jäljelle jäävä osuuk- 
sien vähimmäisarvo osittaisen takaisinoston jälkeen on 
oltava vähintään € 20 000 (€ 100 000 x 20 %).

Esimerkki 3 – Vakuutus ABC (jatkoa): Kun on kulunut 
kaksi vuotta vakuutuksen ABC vakuutusmaksun mak-
samisesta, pyydetään osittaista takaisinostoa, jonka 
summa on € 95 000. Nykyinen osuuksien arvo suh-
teessa vakuutusmaksuun on € 110 000. Ennenaikai-
sesta takaisinostosta (vain tässä esimerkissä) perittävä 
kulu, jota sovelletaan täydelliseen takaisinostoon kysei-
senä aikana, on € 4 800 (€ 100 000 x 4,8 %).

Jotta ennenaikaisesta takaisinostosta perittävä kulu 
voidaan välttää, jäljelle jäävä osuuksien vähimmäisarvo 
osittaisen takaisinoston jälkeen on oltava € 20 000 (€ 
100 000 x 20 %).

Ennenaikaisesta takaisinostosta perittävä kulu lasketa-
an suhteessa koko kyseisen vakuutusmaksun
ennenaikaisesta takaisinostosta perittävään kuluun 
käyt-
tämällä yllä esitetyn tilanteen A kaavaa seuraavasti: 

 € 95 000 – (€ 110 000 - € 20 000)
€ 20 000 - € 4 800

= 32,89 %

Ennenaikaisesta takaisinnostosta perittävä kulu € 1 579 
(€ 4 800 x 32,89 %) vähennetään osuuksien arvosta.

Esimerkki 4 – Vakuutus ABC (jatkoa): Kun on kulunut 
kolme vuotta vakuutuksen ABC vakuutusmaksun maksa-
misesta, pyydetään osittaista takaisinostoa, jonka summa 
on € 5 000. Nykyinen osuuksien arvo suhteessa vakuu-
tusmaksuun on nyt € 14 000. Ennenaikaisesta takaisinos-
tosta (vain tässä esimerkissä) peritty kulu, joka koskee 
täydellistä takaisinostoa kyseisenä aikana on  
€ 1 621 eli € 3 200 (€ 100 000 x 3,2 %) miinus mahdol-
lisesti jo maksetut ennenaikaisesta takaisinostosta perityt 
kulut  (€ 1 579 esimerkissä 3).

Jotta ennenaikaisesta takaisinostosta perittävä kulu 
voidaan välttää, jäljelle jäävä osuuksien vähimmäisarvo 
osittaisen takaisinoston jälkeen on oltava € 15 000 (€ 
100 000 x 15 %).

Ennenaikaisesta takaisinostosta perittävä kulu lasketaan 
suhteessa koko kyseisen vakuutusmaksun ennenaika-
isesta takaisinostosta perittävään kuluun käyttämällä 
tilanteen B kaavaa seuraavasti:

 € 5 000
€ 14 000 - € 1 621

= 40,39 %

Ennenaikaisesta takaisinnostosta perittävä kulu € 655  
(€ 1 621 x 40,39 %) vähennetään osuuksien arvosta.

Näin ollen:
•  Vakuutuksenottaja saa € 5 000 (ennen veroja)
•  Yhtiö vähentää ennenaikaisesta takaisinostosta  
 perittävän kulun € 655 jäljellä olevasta osuuksien  
 arvosta

Näin ollen:
•  Vakuutuksenottaja saa € 95 000 (ennen veroja)
•  Yhtiö vähentää ennenaikaisesta takaisinostosta  
 perittävän kulun € 1 579 jäljellä olevasta osuuksien  
 arvosta
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himmäisnostoja, jos säännöllinen nosto käy kannattamatto- 
maksi. Vakuutuksenottaja voi yhtiön suostumuksella perua, 
aloittaa uudelleen tai muuttaa säännöllisiä nostojaan.
Säännölliset nostot ovat osittaisia takaisinostoja, ja siksi 
niihin sovelletaan samoja ennenaikaisesta takaisinostosta 
perittäviä kuluja. Nämä kulut määritellään kohdassa 8.2. 
Säännölliset nostot maksetaan rahaston käteisvaroista. Jos 
käteistä ei ole riittävästi, vakuutuksenottaja on velvollinen 
realisoimaan käteistä myymällä rahaston varoja.

Yhtiö pidättää oikeuden siirtää joko osittain tai kokonaan 
säännöllistä nostoa, mikäli rahasto on sijoitettu epälikvi-
deihin sijoituskohteisiin, kunnes kyseiset sijoituskohteet on 
realisoitu.

10.  Kuolemantapauskorvaus
Yhtiö aloittaa kuolemantapauskorvauksen käsittelyn kuolin-
tapauksen ilmoituspäivän jälkeen.

Yhtiöllä ei ole velvollisuutta etsiä ostajaa rahaston sijoituksil- 
le. Mikäli rahaston sijoituksien myynnissä ilmenee ongelmia, 
yhtiö voi sen sijaan siirtää lainsäädännön niin salliessa varat 
sellaisenaan vakuutuksenottajalle vähennettyään mah- 
dollisen ennenaikaisesta takaisinostosta perittävän kulun, 
sekä mahdolliset ulkoiset kulut, leimaverot ja palkkiot, joita 
yhtiölle siirrosta aiheutuu. Siirron yhteydessä yhtiö peruut- 
taa kaikki jäljellä olevat vakuutukseen kohdistetut osuudet. 
Yhtiön sijoitussidonnaisten rahastojen omistuksia ei siirretä.

11.  Rajoitusehto
Mikäli relevantti vakuutettu aiheuttaa itse oman kuolemansa 
(teon laillisuudesta tai laittomuudesta riippumatta) vuoden 
kuluessa vakuutuksen alkamispäivästä lukien, yhtiö ei ole 
velvollinen maksamaan muuta kuin vakuutuksen takaisinos- 
toarvon.

12. Vakuutushakemus /  
  Terveysselvitys
Kaikki tiedot, jotka sisältyvät vakuutushakemukseen, 
muodostavat yhdessä vakuutusehtojen kanssa vakuutuksen 
sisällön. Jos joihinkin hakemuslomakkeen kysymyksiin ei ole 
kokonaan, oikein ja totuudenmukaisesti vastattu tai jos jokin 
vastaus hakemuksen kysymyksiin on harhaanjohtava tai
jos vakuutetun iän, terveyden tai ammatin suhteen on ollut 
väärää tulkintaa tai olennaisia tietoja on jätetty antamatta 
(joko hakemuslomakkeessa tai muulla tavalla), sopimus voi 
raueta, tai yhtiöllä voi olla muita oikeuksia vakuutuksenotta- 
jaa vastaan.

13.  Kulut
Vakuutuksenottajan velvollisuus on varmistua siitä, että 
rahastossa on kaikkina aikoina riittävästi likviditeettiä kulu-
jen maksamiseen ajallaan. Kulut vähennetään vakuutuksen 
käteistilin kautta. Yhtiö pidättää oikeuden myydä rahaston 
sijoituksia alla selvitettyjen kulujen ja palkkioiden perimisek-
si, sekä miinussaldon korjaamiseksi. 

13.1 Vuotuinen hoitopalkkio
13.1.1   5 vuoden vaihtoehto 
Vakuutusmaksun maksamisesta lähtien yhtiö vähentää 
jokaisen kalenterivuoden neljänneksen lopussa vuotuisen  
hoitopalkkion. Ensimmäisen viiden vuoden ajan vakuutus-
maksun suorituksen jälkeen vuotuinen hoitopalkkio on tietty 
prosenttiosuus seuraavista luvuista sen mukaan, kumpi on 
suurempi:
 a)  vakuutusmaksuun liitettyjen osuuksien arvo

tai
b)  vakuutusmaksu

Prosenttiluku määritellään vakuutuskirjassa.

Tämän jälkeen jokaisen vuosineljänneksen lopussa pe-
ritään osa vuotuisesta hoitopalkkiosta, joka vastaa va-
kuutusmaksuun kohdistuvien osuuksien arvon prosent-
tilukua. Prosenttiluku määritellään vakuutuskirjassa. 

Osuuksien arvo on se, joka on laskettu arvostus- 
päivänä käytössä olevien osuuksien viimeisimmän  
hinnan mukaan. Esimerkiksi 31.12 vähennettävä 
vuotuinen hoitopalkkio määrittelee osuuksien arvon 
seuraavasti:

Vakuutusmaksuun kohdistuvien osuuksien määrä 31.12 
kerrottuna 31.12 käytössä olevien osuuksien  
viimeisimmällä hinnalla.

13.1.2    8 vuoden vaihtoehto 
Vakuutusmaksun maksamisesta lähtien yhtiö vähentää 
jokaisen kalenterivuoden neljänneksen lopussa osan vuotui-
sesta hoitopalkkiosta. Ensimmäisen kahdeksan vuoden ajan 
vakuutusmaksun suorituksen jälkeen vuotuinen hoitopalkkio 
on tietty prosenttiosuus seuraavista luvuista sen mukaan, 
kumpi on suurempi:

a)  vakuutusmaksuun liitettyjen osuuksien arvo
tai
b)  vakuutusmaksu

 Prosenttiluku määritellään vakuutuskirjassa.

 Tämän jälkeen jokaisen vuosineljänneksen lopussa 
perittävä vuotuinen hoitopalkkio vastaa vakuutus-
maksuun kohdistuvien osuuksien arvon prosenttilukua. 
Prosenttiluku määritellään vakuutuskirjassa.

 Osuuksien arvo on se, joka on laskettu arvostuspäivänä 
käytössä olevien osuuksien viimeisimmän   
hinnan mukaan. Esimerkiksi 31.12 vähennettävä 
vuotuinen hoitopalkkio määrittelee osuuksien arvon 
seuraavasti:

 Vakuutusmaksuun kohdistuvien osuuksien määrä 
31.12 kerrottuna 31.12 käytössä olevien osuuksien 
viimeisimmällä hinnalla.

13.2  Hallinnointipalkkio
Jokaisen kalenterivuoden neljänneksen päättyessä yhtiö 
laskuttaa hallinnointipalkkion. Hallinnointipalkkion määrä 
riippuu rahastossa olevien varojen määrästä, pois lukien 
yhtiön sijoitussidonnaiset rahastot, seuraavasti:

 
Jos yhtiö on sopinut sijoitustilistä tai muusta vastaavasta 
järjestelystä rahastolle, hallinnointipalkkio perustuu siihen, 
että varoja on 5 tai enemmän.

Hallinnointipalkkiota nostetaan joka vuosi Irlannin elinkus- 
tannusindeksin mukaan ja suhteessa euroon tapahtuvien 
valuuttakurssien muutosten mukaan. Yhtiö pidättää oikeu- 
den nostaa hallinnointipalkkiota entisestään, jos yhtiö katsoo 
sen tarpeelliseksi yhtiön maksukyvyn turvaamiseksi.

  EUR        GBP              USD        SEK
 1 tai vähemmän 30.50 23.50 40.00 350
 2 61.00 47.00 80.00 700
 3 91.50 70.50 120.00 1050
 4 122.00 94.00 160.00 1400
 5 tai enemmän 152.50 117.50 200.00 1750

Varojen lukumäärä Neljännesvuosittainen 
hallinnointipalkkio
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Yhtiö perii palkkion, joka vastaa neljännesvuosittaista hallin- 
nointipalkkiota, jokaisen ylimääräisen arvolaskennan osalta.

13.3. Ennenaikaisesta takaisinostosta perittävä  
 kulu
Osuuksien täydellisestä takaisinostosta voidaan periä ennen-
aikaisesta takaisinostosta perittävä kulu. Ennenaikaisesta 
takaisinostosta perittävä kulu riippuu valitusta maksu-
vaihtoehdosta, jota sovelletaan takaisinostettaviin osuuksiin.

13.3.1 5 vuoden vaihtoehto
Mikäli vakuutusmaksuun kohdistettuihin osuuksiin sovelle-
taan 5 vuoden vuotuista hoitopalkkiota koskevia ehtoja, nä-
iden osuuksien täydellinen takaisinostaminen viiden vuoden 
kuluessa niiden kohdistamisesta aiheuttaa ennenaikaisesta 
takaisinostosta perittävän kulun. Ennenaikaisesta takaisinos-
tosta perittävän kulun määrä määritellään vakuutuskirjassa.

13.3.2 8 vuoden vaihtoehto 
Mikäli vakuutusmaksuun kohdistettuihin osuuksiin sovelleta-
an 8 vuoden vuotuista hoitopalkkiota koskevia ehtoja, näiden 
osuuksien täydellinen takaisinostaminen kahdeksan vuoden 
kuluessa niiden kohdistamisesta aiheuttaa ennenaikaisesta 
takaisinostosta perittävän kulun. Ennenaikaisesta takaisinos-
tosta perittävän kulun määrä määritellään vakuutuskirjassa.

13.4 Palvelupalkkio 
Yhtiö veloittaa palvelupalkkion vakuutuskirjan mukaan.

13.5 Kaupankäyntipalkkio  
Yhtiön varainhoitosalkun lukuun tekemistä varojen ostoista 
ja myynneistä peritään kaupankäyntipalkkio (lue liite 1, 
Kiinteät palkkiot ja rajat). Tätä voidaan korottaa myöhemmin 
vastaamaan yhtiön kustannusten nousua. Palkkiota ei peritä, 
mikäli ostetaan tai myydään osuuksia yhtiön sijoitussidon-
naisista rahastoista, pois lukien Select List rahastot. Select 
List rahastojen osuuksien ostoihin ja myynteihin sovelletaan 
kaupankäyntipalkkiota (katso Liite 1 Kiinteät palkkiot ja 
rajat). Lisäksi rahastosta peritään
kaikki pankkikulut, osakemeklarin palkkiot, säilytys-, selvitys 
ja toimitusmaksut, verot, leimaverot ja muut myynti- tai osto-
toimeksiannon aiheuttamat ulkoiset kustannukset.

13.6 Veloitus paperisista arvolaskelmista
Jos vakuutuksenottaja pyytää paperikopioita arvolaskel- 
mista, yhtiö veloittaa lisämaksun jokaisesta paperikopiosta. 
Maksun perusteena sovelletaan maksua 1 tai sitä vähempiin 
varoihin (lue yllä oleva ehto 13.2).

Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa tätä maksua tulevaisuu- 
dessa. 

13.7 Muut kulut
Kaikki rahastonhoitajat perivät joitakin kuluja rahastojensa 
sisällä. Nämä kulut vaikuttavat heidän tarjoamiinsa hintoihin, 
eikä vakuutukseen kohdistu erillistä kulua. Joissain tapauk-
sissa yhtiö voi saada rahastoyhtiöltä palkkionpalautuksia, 
jotka yhtiö pidättää.

14.   Korvauksien maksaminen 
Yhtiö maksaa vakuutukseen perustuvat korvaukset saatua-
an:
a) Yhtiön hyväksymän kiistattoman selvityksen korvaus-

perusteesta (sisältäen tarvittaessa kuolintodistuksen)
b) Täytetyn korvaushakemuslomakkeen 

c) Selvityksen siitä, että korvauksen hakija on oikeutettu 
korvaukseen

d) Tämän asiakirjan ja vakuutuskirjan
e) Hallintokirjeen Irlannissa tai vastaavan asiakirjan muis-

sa maissa tarvittaessa

Korvaukset maksetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa 
ja vakuutuskirjassa mainitussa relevantin sijoitussumman 
valuutassa, jollei vakuutuksenottaja pyydä saada korvaus-
summaa jonakin muuna valuuttana. Yhtiö pidättää itsellään 
oikeuden maksaa korvaukset vain vakuutuskirjassa mai-
nittuna relevantin sijoitussumman valuuttana tai veloittaa 
vakuutuksenottajalta kulut, jotka aiheutuvat
korvauksen maksusta muussa valuutassa. Lue ehto 8 ja ehto 
10, joista saa lisätietoja vakuutuksessa saatavilla olevista 
korvauksista.

15.   Ilmoitus omistusoikeuden  
  siirrosta 
Ilmoitus vakuutuksen omistusoikeuden siirrosta on tehtävä 
kirjallisesti yhtiön rekisteröityyn toimipisteeseen. Vakuutuk-
senottaja voi siirtää vakuutuksen vain yhtiön suostumuksel-
la.

16.  Edunsaajien nimeäminen 
Ilmoitus vakuutuksen edunsaajien nimeämisestä on tehtävä 
kirjallisesti yhtiön rekisteroityyn toimipisteeseen.

Kun vakuutuksenottaja on nimennyt edunsaajat, yhtiö 
maksaa kaikki vakuutussopimuksen perusteella maksetta- 
vat korvaukset edunsaajaksi merkitylle henkilölle, ja kaikki 
tällaiset maksut vapauttavat yhtiön vakuutussopimuksen 
velvoitteista.

17.  Lainsäädännön muutokset 
Mikäli yhtiö katsoo lakien tai säännösten muuttumisen 
vaikuttavan haitallisesti vakuutukseen, yhtiö voi annettuaan 
kirjallisen ilmoituksen vakuutuksenottajalle muuttaa vakuu-
tuksen ehtoja sopivaksi katsomallaan tavalla.

Tällainen muutos tehdään ainoastaan silloin, kun lain muu-
toksella on aineellinen vaikutus yhtiöön.

Tehtävissä muutoksissa otetaan huomioon kaikki lain tai 
säädösten perusteella muutettaviksi tulevat vakuutussopi- 
mukset ja varmistetaan, että muutoksen vaikutus jakaantuu 
oikeudenmukaisesti kaikkien vakuutussopimusten kesken, 
ottaen huomioon lain tai säädöksen muutoksen vaikutus 
vakuutuksenottajien kohtuullisiin odotuksiin.

18.  Kirjeenvaihto-osoite 
Kaikki vakuutukseen liittyvät ilmoitukset annetaan kirjal- 
lisesti ja lähetetään yhtiöllä viimeksi tiedossa olleeseen 
postiosoitteeseen. Jos vakuutuksenottajia on useita, kaikki 
kirjeenvaihto osoitetaan ensimmäisenä nimetylle vakuutuk- 
senottajalle ja lähetetään ensimmäisenä nimetyn vakuutuk- 
senottajan kirjeenvaihto-osoitteeseen.

Mikäli muuta ei osoiteta, ilmoitukset katsotaan lähetystavas- 
ta riippuen vastaanotetuiksi seuraavasti:

a) Ensimmäisen luokan postilähetyksenä - kolmante 
 na lähetystä seuraavana työpäivänä
b) Sähköpostilla - lähetystä seuraavana työpäivänä

Jos kirjeenvaihto-osoite muuttuu, vakuutuksenottajan on 
kirjoitettava yhtiölle ja annettava uusi osoite. Jos vakuutuk- 
senottaja ei ilmoita yhtiölle osoitteenmuutoksesta, viimeis- 
impään tunnettuun osoitteeseen lähetetty kirjeenvaihto on 
sitova, eikä yhtiö ole vakuutuksenottajalle vastuussa siitä, 
ettei kirjeenvaihto ole mennyt perille.
Yhtiö toimii saatujen ohjeiden mukaan vakuutuksen hallin-
noinnissa. Yhtiö ei ole vastuussa toimimisesta
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ohjeiden perusteella huolimatta siitä, että myöhemmin kävisi 
ilmi, ettei vakuutuksenottaja ollut itse allekirjoittanut tai 
lähettänyt kyseisiä ohjeita.

Jotta yhtiö voi varmistua siitä, että asuinpaikkarajoituksia 
noudatetaan, vakuutuksenottajalla on velvollisuus ilmoittaa 
yhtiölle kaikista asuinpaikan, verotusta varten määritellyn 
kotipaikan tai osoitteen muutoksista.

19.  Valuutan vaihto
Kun yhtiö vaihtaa vastaanottamansa varat vakuutuksen 
valuuttaan, vaihtokurssi määräytyy joko arvonmääritys- pä-
ivän tai sen päivän mukaan, jolloin varat saapuvat vakuu-
tuksen valuutassa olevalle yhtiön tilille, näistä sovelletaan 
myöhempää.

20.  Peruuttamisoikeus
Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutus 30 
päivän kuluessa siitä, kun vakuutuksenottajan katsotaan 
vastaanottaneen vakuutusasiakirjat. Peruutuspäätöksestä 
on ilmoitettava yhtiölle kirjallisesti viimeistään 30 päivää sen 
jälkeen, kun vakuutuksenottaja on saanut vakuutusasiakirjat. 

Saatuaan asianmukaisen peruutusilmoituksen yhtiö palaut- 
taa vakuutuksenottajalle vakuutusmaksun. Mikäli rahaston 
arvo on alentunut, yhtiö palauttaa ainoastaan vakuutus- 
maksun vähennettynä rahaston arvonalennuksella. Riippuen 
valituista varoista arvonalennus voi olla merkittävä, jopa 
maksetun vakuutusmaksun suuruinenkin.

21. Kyselyt ja valitukset
Jos sinulla on ongelmia liittyen saamaasi palveluun tai va- 
kuutukseesi, ole hyvä ja ota yhteyttä vakuutusedustajaasi tai 
SEB Life Internationaliin selvittääksesi asian.

SEB Life International Bloodstone Building,
Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland
Sähköposti: life.finland@seb.fi

Jos olet tyytymätön saamaasi vastaukseen, voit toimittaa 
valituksen vakuutusvälittäjällesi tai SEB Life Internationaliin. 
Jos valitustasi ei ratkaista sinua tyydyttävällä tavalla, voit 
ottaa yhteyttä Vakuutus- ja Rahoitusneuvontaan (FINE) tai 
valittaa käräjäoikeuteen.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
tel. +358 9 6850 120
www.fine.fi

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippu-
mattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINEn Vakuutus- 
ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös 
ratkaisusuosituksia riita-asioihin.
FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttaja-
riitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

FINEn sähköisen yhteydenottolomakkeen https://www.fine. 
fi/tunnistaudu.html kautta on helppoa pyytää ratkaisua.

Jos päätät viedä asian Helsingin käräjäoikeuteen tai kotipa-
ikkasi käräjäoikeuteen Suomessa, kanne on tehtävä kolmen 
vuoden kuluessa siitä, kun vakuutusedustajasi tai SEB Life 
International on antanut lopullisen päätöksen tiedoksesi.

22. Laki
Tämä vakuutus on myönnetty Irlannin tasavallassa ja siihen 
sovelletaan Suomen lakia.

22.1 Sähköinen allekirjoitus
Kehittynyt sähköinen allekirjoitus on laillisesti yhtä pätevä 
kuin alkuperäinen käsin tehty allekirjoitus kaikessa vakuutuk-
seen liittyvässä dokumentaatiossa ja se todistaa vakuu-
tuksenottajan suostumuksen ja aikomuksen oikeudelliseen 
sitoutumiseen.

Liite 1
Kiinteät palkkiot ja rajat 
 EUR GBP USD  SEK

Vakuutuksen vähimmäisarvo 7 000  5 000 7 500 60 000
Osittaisen takaisinoston vähimmäisarvo 2 800 2 000 3 000 24 000
Vähimmäisnosto 700 500 750 6 000
Vuotuinen vähimmäisnosto 2 800 2 000 3 000 24 000
Kaupankäyntipalkkio 35,00 25,00 40,00 300,00
Kaupankäyntipalkkio – Select List 7,50 6,00 10,00 65,00

Nimellä SEB Life International kauppaa käyvän SEB Life International Assurance Company 
Designated Activity Company toimintaa säätelee Irlannin keskuspankki. Rekisteröity 
Irlannin tasavallassa. Rekisteröity toimisto: SEB Life International, Bloodstone Building, 
Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanti. Rekisteröintinumero 218391.  
Historiallinen kehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. Sijoituksen arvo 
voi laskea tai nousta. Tietojen oikeellisuus perustuu joulukuu 2022 tilanteeseen. Oikeus 
muutoksiin pidätetään. 

Postiosoite:  SEB Life International, 
Bloodstone Building, Riverside IV, Sir  
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanti 
Asiakaspalvelu: +358 (0)800 9 0805 
Sähköposti: life.finland@seb.fi 
Vaihde: +353 1 487 07 00

seb.ie


