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1. Määritelmät 
’Alkamispäivä’ on SEB Life Internationalin antamassa 
Vakuutuskirjassa ilmoitettu sopimuksen alkamispäivä, jona 
Vakuutus tulee voimaan.

’Erääntymispäivä’ on päivä, jona Vakuutettu täyttää 100 
vuotta.

’Hakemuslomakkeella’ tarkoitetaan Vakuutuksenottajan 
allekirjoittamaa Vakuutusta koskevaa hakemuslomaketta.

’Hallinnointikulu’ on SEB Life Internationalille Vakuutuksen 
hallinnoinnista maksettava maksu.

’Kuolemantapauskorvauksella’ tarkoitetaan 101 
prosenttia Vakuutuksen Takaisinostoarvosta Vakuutetun 
kuoleman jälkeen.

’Kuoleman Todentamispäivällä’ tarkoitetaan päivää, jona 
SEB Life International on todennut Vakuutetun kuoleman 
(mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, julkisista rekistereistä, 
kuten Digi- ja Väestötietovirastosta, tai saatuaan oikeaksi 
todistetun jäljennöksen Vakuutetun kuolintodistuksesta).

’Hyväksytyt Sijoituskohteet ja Pörssit’ tarkoittaa sääntöjä, 
jotka koskevat sijoituskohteita ja pörssejä, jotka SEB 
Life International hyväksyy Sijoitustilin Sijoituskohteiksi 
(ja joita SEB Life International voi ajoittain muuttaa ja 
päivittää).

’SEB Life International’ tarkoittaa SEB Life International 
Assurance Company Designated Activity Company 
-nimistä yritystä, joka toimii nimellä SEB Life International 
ja joka on Irlannin lainsäädännön mukaisesti perustettu 
yhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 
Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 KF24, Irlanti.

’Sijoituskulu’ on maksu, joka vähennetään Säilytyksen 
Käteistililtä ja joka on maksettava SEB Life Internationalille 
Vakuutuskirjan määrittelemällä tavalla.

’Sijoituskohteella’ tarkoitetaan Sijoitustilillä pidettävää 
rahasto-osuutta tai muuta rahoitusvälinettä.

’Sijoitusstrategialla’ tarkoitetaan Vakuutuksenottajan 
ja vakuutusvälittäjän yhdessä valitsemaa strategiaa 
Sijoitustilin Sijoituskohteiden kohdentamiseksi.

’Sijoitustilillä’ tarkoitetaan yhtä tai useampaa 
Vakuutukseen liitettyä tiliä, jota SEB Life International 
ylläpitää EU:n alueella toimiluvan saaneessa 
Säilytyspankissa ja jonka avulla Varainhoitajalla on 
Varainhoitosopimuksen mukaisesti valtuudet tehdä 
liiketoimia SEB Life Internationalin puolesta.

’Suojatulla Verkkoportaalilla’ tarkoitetaan SEB Life 
Internationalin tarjoamaa suojattua verkkoportaalia, 
jonka kautta Vakuutuksenottaja voi kirjautua sisään ja 
päästä käsiksi Vakuutuksen tietoihin sekä tarkastella 
Vakuutusasiakirjoja ja lähettää pyyntöjä.

’Säilytyksen Käteistilillä’ tarkoitetaan Vakuutukseen 
liitetyllä Sijoitustilillä olevaa tiliä, jolle käteisvarat 
talletetaan.

’Säilytyspankilla’ tarkoitetaan rahoituslaitosta, jossa 
Vakuutukseen liitettyä Sijoitustiliä säilytetään.

’Takaisinostoarvo’ on realisoitujen Varojen ja Säilytyksen 
Käteistilin arvo, josta on vähennetty kaikki Varainhoito- ja 
säilytyspalkkiot sekä soveltuvat Vakuutuksen kulut.

’Tuloverolailla’ tarkoitetaan Suomen tuloverolakia 
(30.12.1992/1535), sellaisena kuin se on muutettuna.

’Vakuutettu’ on Vakuutuskirjassa nimetty vakuutettu, 
jonka henki on vakuutettu vakuutussopimuksella. 

’Vakuutusasiakirjoilla’ tarkoitetaan Vakuutusta 
koskevia asiakirjoja mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, 
Vakuutusehtoihin, Vakuutuskirjaan, vahvistuskirjeisiin ja 
kaikkiin näihin asiakirjoihin tehtyihin muutoksiin.

’Vakuutuskululla’ tarkoitetaan SEB Life Internationalille 
Vakuutuksen hallinnoinnista maksettavaa palkkiota.

’Vakuutuksella’ tarkoitetaan Vakuutuksenottajan ja SEB 
Life Internationalin välistä henkivakuutussopimusta, joka 
koskee näissä Vakuutusehdoissa ja Vakuutuskirjassa 
esitettyjen ehtojen mukaista Portfolio Bond 
Sijoitusvakuutusta.

’Vakuutuksenottajalla’ tarkoitetaan Vakuutuskirjaan 
Vakuutuksenottajaksi merkittyä henkilöä tai hänen 
pesänselvittäjäkseen, testamentin toimeenpanijaksi tai 
edunvalvojakseen nimettyä henkilöä, jolla on lain mukaan 
oikeus vastaanottaa Vakuutuksen nojalla maksettavia 
korvauksia.

’Vakuutuksen Arvo’ on Vakuutukseen liitetyn Sijoitustili(e)n 
Sijoituskohteiden ja Säilytyksen Käteistilin kokonaisarvo.

’Vakuutuskirjalla’ tarkoitetaan SEB Life Internationalin 
Vakuutusta varten antamaa Vakuutuskirjaa, joka 
sisältää Vakuutuksen numeron ja Vakuutusta koskevat 
yksityiskohtaiset tiedot. 

’Vakuutusmaksulla’ tarkoitetaan vakuutukseen 
maksettavaa ja tilisiirrolla tai arvopaperisiirrolla 
suoritettavaa vakuutusmaksua, joka toteutetaan 
siirtämällä Vakuutuksenottajan olemassa olevat 
Sijoituskohteet Sijoitustilille.

’Varainhoidolla’ tarkoitetaan Vakuutukseen sidotulla 
Sijoitustilillä säilytettävien sekä SEB Life Internationalin ja 
Varainhoitajan välisen Varainhoitosopimuksen mukaisesti 
sovittujen Sijoituskohteiden ja Säilytyksen Käteistilin 
hoitoa.

’Varainhoitajalla’ tarkoitetaan Varainhoitopalveluja 
tarjoavaa yritystä, jonka kanssa SEB Life Internationalilla 
on Varainhoitosopimus.

’Varainhoitosopimus’ on SEB Life Internationalin ja 
Varainhoitajan välinen sopimus, joka koskee Sijoitustilillä 
olevien Sijoituskohteiden ja Säilytyksen Käteistilin hoitoa.

2. Vakuutus 
2.1 Edellytykset
Portfolio Bond Sijoitusvakuutus on kertaluonteiseen 
Vakuutusmaksuun perustuva sijoitussidonnainen 
henkivakuutus, johon kuuluu Sijoitustili(t). SEB Life 
International ylläpitää tiliä Säilytyspankissa, jossa 
Varainhoitajalla on oikeus tehdä Varainhoitosopimuksen 
mukaisia toimeksiantoja. Vakuutus erääntyy, 
kun Vakuutettu täyttää 100 vuotta, ellei sitä ole 
takaisinostettu kokonaan. Vakuutukseen sovelletaan näitä 
vakuutusehtoja (”Vakuutusehdot”).

Hakemuslomake, Vakuutusehdot, Vakuutuskirja ja näihin 
asiakirjoihin mahdollisesti tehdyt muutokset muodostavat 
SEB Life Internationalin ja Vakuutuksenottajan 
välisen vakuutussopimuksen. SEB Life International 
tekee vakuutussopimuksen Vakuutuksenottajan 
Hakemuslomakkeessa antamien tietojen perusteella. Jos 
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annetut tiedot ovat puutteellisia tai epätarkkoja tai jos 
Vakuutuksenottaja on jättänyt ilmoittamatta olennaisen 
seikan, SEB Life International voi muuttaa Vakuutukseen 
sovellettavia ehtoja, Vakuutuksen perusteella 
maksettavia etuuksia tai kieltäytyä korvausvaatimuksen 
maksamisesta. Jos Vakuutuksenottaja ei hyväksy 
etuuksien ja/tai Vakuutuksen sovellettavien ehtojen 
muuttamista, SEB Life International voi irtisanoa 
Vakuutuksen. Jos Vakuutuksenottaja on toiminut 
vilpillisessä mielessä antaessaan tietoja, Vakuutus ei sido 
SEB Life Internationalia.

2.2 Vakuutuksen alkaminen
Vakuutus tulee voimaan, kun SEB Life International on:
(i)  hyväksynyt Hakemuslomakkeen ja kaikki muut 

asiaankuuluvat asiakirjat;
(ii) avannut Sijoitustilin, ja
(iii) vastaanottanut Vakuutusmaksun.

3. Vakuutusmaksut
3.1 Vakuutusmaksun sijoittaminen
Kun SEB Life International on vastaanottanut 
Vakuutusmaksun, Vakuutuksenottajan määrittelemä 
summa siirretään valitulle Vakuutukseen liitetylle 
Säilytyspankille.

Varainhoitaja sijoittaa Vakuutusmaksut 
Varainhoitosopimuksen sekä Hyväksytyt Sijoituskohteet 
ja Pörssit -ohjeiden mukaisesti tai muihin Sijoituskohteisiin, 
joita SEB Life International voi pitää hyväksyttävinä. 
Hyväksytyt sijoituskohteet ja Pörssit -ohjeita voidaan 
muuttaa ja päivittää ajoittain, ja ne ovat saatavilla 
osoitteessa seb.ie tai pyynnöstä SEB Life Internationalilta. 

3.2 SEB Life Internationalin oikeus pyytää ylimääräistä 
Vakuutusmaksua
SEB Life International voi vaatia Vakuutuksenottajalta 
ylimääräisen Vakuutusmaksun maksamista, jos:
(i)  Vakuutuksen Sijoitustiliin liitettyjä Sijoituskohteita 

ei voida myydä silloin, kun Vakuutuksen kulut 
erääntyvät; tai 

(ii) Vakuutuksen Takaisinostoarvo on alle 5 000 euroa.

Ylimääräinen Vakuutusmaksu on maksettava 
kuukauden kuluessa SEB Life Internationalin lähettämän 
maksupyynnön vastaanottamisesta. SEB Life International 
pidättää itsellään oikeuden irtisanoa Vakuutuksen, jos 
pyydettyä Vakuutusmaksua ei makseta kuukauden 
kuluessa. SEB Life International pidättää itsellään 
myös oikeuden kieltäytyä maksamasta ylimääräistä 
Vakuutusmaksua Vakuutukseen.

4. Varainhoito ja säilytys
4.1 Varainhoito
SEB Life Internationalilla on Varainhoitosopimukset 
useiden toimiluvallisten Varainhoitajien kanssa.

Vakuutuksenottajan on valittava Varainhoitaja SEB 
Life Internationalin ylläpitämästä Varainhoitajien 
listasta. Kaikki sopimukset ja niiden luontoiset 
järjestelyt Varainhoitajien kanssa ovat suoraan 
SEB Life Internationalin ja Varainhoitajan välisiä. 
Vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta antaa ohjeita 
Varainhoitajalle tai muutoin vaikuttaa Varainhoitajaan 
millään tavalla.

Jos tietty Varainhoitaja poistetaan Varainhoitajien listasta, 
Vakuutuksenottajan on valittava uusi Varainhoitaja 
kirjallisesti 14 päivän kuluessa SEB Life Internationalin 
ilmoituksesta. Jos Vakuutuksenottaja ei valitse uutta 
Varainhoitajaa 14 päivän kuluessa, SEB Life International 
voi nimetä vaihtoehtoisen Varainhoitajan.

Vakuutuksenottaja ja vakuutusvälittäjä valitsevat 
yhdessä sopivan Sijoitusstrategian ja toimittavat sen 
SEB Life Internationalille harkittavaksi. Jos strategia 
hyväksytään, Varainhoitaja toteuttaa valitun strategian 
SEB Life Internationalin pyynnöstä. SEB Life International 
ei ole vastuussa valitun strategian soveltuvuudesta 
tai tuottavuudesta. SEB Life International ei anna 
sijoitusneuvontaa.

4.1.1 Vakuutuksen Sijoituskohteiden omistus ja hallinta
SEB Life International on Vakuutukseen liitettyjen 
Sijoituskohteiden laillinen ja tosiasiallinen omistaja 
Vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksenottaja ei saa suoraan tai kolmannen 
osapuolen välityksellä;
(i)  käyttää määräysvaltaa Vakuutukseen liitettyihin 

Sijoituskohteisiin;
(ii)  antaa ohjeita liittyen Vakuutukseen liitettyjen 

Sijoituskohteiden siirtämiseen ja luovuttamiseen;
(iii)  tehdä päätöksiä, jotka koskevat Vakuutukseen 

liitettyjen Sijoituskohteiden käyttöoikeutta, 
hallintaoikeutta tai omistusta;

(iv)  osallistua tai äänestää yhtiökokouksessa koskien 
Vakuutukseen liitettyjä Sijoituskohteita;

(v)  pantata Sijoitustilillä olevia Sijoituskohteita 
(Vakuutuksenottaja voi pantata Vakuutukseen 
perustuvat oikeutensa).

4.1.2. Hyväksytyt Sijoituskohteet
SEB Life International pidättää oikeuden hylätä 
Sijoituskohteen tai realisoida Sijoituskohteen, jos se ei 
ole SEB Life Internationalin hyväksymä tai jos Hyväksytyt 
Sijoituskohteet ja Pörssit -ohjeisiin on tehty muutos.

Hyväksytyt Sijoituskohteet ja Pörssit -ohjeista 
riippumatta ja ilman että SEB Life Internationalin on 
perusteltava päätöstään, SEB Life Internationalilla on 
oikeus olla hyväksymättä ehdotettuja Sijoituskohteita tai 
realisoimatta Sijoituskohteita.

Tämä voi tapahtua esimerkiksi (mutta ei ainoastaan) 
seuraavissa tilanteissa;
(i)  SEB Life International katsoo, että Sijoituskohteet 

saattavat olla SEB Life Internationalille tai 
Vakuutukselle haitallisia; 

(ii)  SEB Life International katsoo, että Sijoituskohteet 
voivat mahdollisesti vahingoittaa SEB Life 
Internationalin mainetta;

(iii)  SEB Life International katsoo omistusosuutensa 
yksittäisessä yrityksessä olevan liian suuri;

(iv)  SEB Life International katsoo sen olevan tarpeen 
pakotteiden tai terrorismin vastaisten toimenpiteiden 
noudattamiseksi.

SEB Life International ei ole vastuussa mistään 
menetyksistä, jotka johtuvat Sijoituskohteiden 
hylkäämisestä tai niiden realisoimisesta.

4.2 Säilytys
SEB Life Internationalilla on sopimukset useiden 
toimiluvallisten Säilytyspankkien kanssa.

Vakuutuksenottajan on valittava Säilytyspankki SEB 
Life Internationalin saatavilla olevasta Säilytyspankkien 
listasta. Kaikki sopimukset ja järjestelyt Säilytyspankkien 
kanssa ovat suoraan SEB Life Internationalin ja 
Säilytyspankin välisiä. Vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta 
antaa ohjeita Säilytyspankille.

Jos tietty Säilytyspankki poistetaan Säilytyspankkien 
listasta, SEB Life International ilmoittaa asiasta 
Vakuutuksenottajalle. Vakuutuksenottajan on tällöin 
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valittava uusi Säilytyspankki kirjallisesti 14 päivän 
kuluessa SEB Life Internationalin ilmoituksesta. Jos SEB 
Life International ei saa Vakuutuksenottajalta uutta 
Säilytyspankkia koskevaa valintaa 14 päivän kuluessa, 
SEB Life International voi nimetä Säilytyspankin listasta.

5. Vakuutuksen arvolaskelma
Vakuutuksen arvonlaskelmat ja Vakuutusta koskevat 
lisätiedot ovat saatavilla Suojatun Verkkoportaalin kautta 
osoitteessa seb.ie tai lataamalla SEB Life Internationalin 
mobiilisovellus Google Play Storesta tai Apple App 
Storesta. 

SEB Life International toimittaa Vakuutuksenottajalle 
vuosittaisen arvolaskelman.

6. Kulut ja palkkiot
6.1 Vakuutuksen kulut
Vakuutukseen suoraan liittyvät kulut on esitetty alla ja 
eritelty tarkemmin Vakuutuskirjassa. Kulut vähennetään 
jälkikäteen Säilytyksen Käteistililtä. Sijoituskohteita 
myydään tarvittaessa, jos Säilytyksen Käteistilin saldo ei 
riitä kattamaan SEB Life Internationalille kuuluvia kuluja. 
Varainhoitaja päättää, mitkä Sijoituskohteet myydään. Jos 
Vakuutukseen liitettyjä Sijoituskohteita ei voida myydä, 
SEB Life International voi pyytää Vakuutuksenottajalta 
ylimääräistä Vakuutusmaksua kertyneiden kulujen 
kattamiseksi. 

6.1.1 Hallinnointikulu
Hallinnointikulua sovelletaan Vakuutuksen arvoon 
vuosittain ja se vähennetään neljännesvuosittain. 

6.1.2 Vakuutuskulu
Vakuutuskulu on eritelty Vakuutuskirjassa. Se 
vähennetään neljännesvuosittain Säilytyksen 
Käteistililtä. Vakuutuskulua voidaan muuttaa Irlannin 
kuluttajahintaindeksin mukaisesti.

6.1.3 Sijoituskulu
Sijoituskulu on enintään 2%:a vuodessa kolmen vuoden 
ajan perustuen saatujen Vakuutusmaksujen arvoon ja se 
vähennetään neljännesvuosittain Säilytyksen Käteistililtä.

6.2 Muut palkkiot
Säilytys-, Varainhoito- ja rahastonhoitopalkkioita ei 
makseta SEB Life Internationalille, eikä niitä siksi eritellä 
Vakuutuskirjassa. Sijoituskohteita myydään tarvittaessa, 
jos Säilytyksen Käteistilin saldo ei riitä kattamaan 
Varainhoitajalle tai Säilytyspankille kuuluvia palkkioita. 
Varainhoitaja päättää, mitkä Sijoituskohteet myydään. 
Jos Vakuutukseen liitettyjä Sijoituskohteita ei voida 
myydä, Vakuutuksenottajaa voidaan pyytää maksamaan 
ylimääräinen Vakuutusmaksu kertyneiden palkkioiden 
kattamiseksi.

6.2.1 Varainhoitopalkkiot
Varainhoitopalkkiot maksetaan Varainhoitajalle ja 
Varainhoitaja vähentää ne Säilytyksen Käteistililtä. 
Varainhoitopalkkiot ilmoitetaan Vakuutuksenottajalle 
vuosittain kulu- ja palkkioraportissa.

6.2.2 Säilytyspalkkio
Säilytyspalkkiot maksetaan Säilytyspankille ja 
Säilytyspankki vähentää ne Säilytyksen Käteistililtä. 
Säilytyspalkkiot ilmoitetaan Vakuutuksenottajalle 
vuosittain kulu- ja palkkioraportissa.

6.2.3 Rahastonhoitopalkkiot
Rahastonhoitajat voivat periä palkkioita rahastoista. 
Nämä palkkiot näkyvät rahastojen noteeratussa hinnassa. 
Rahastonhoitopalkkiot eritellään vuotuisessa kulu- ja 
palkkioraportissa.

7. Takaisinosto
Vakuutuksenottaja voi pyytää Vakuutuksen takaisinostoa 
kokonaan tai osittain toimittamalla takaisinostolomakkeen.

Jos Vakuutus takaisinostetaan kokonaan tai osittain 
12 kuukauden kuluessa Vakuutuksen Alkamispäivästä, 
takaisinostosummasta vähennetään 1%:n määrää 
vastaava palkkio. Jos Vakuutus takaisinostetaan kokonaan 
ennen kuin Sijoituskulu on maksettu kokonaisuudessaan, 
jäljellä oleva Sijoituskulu vähennetään takaisinostokulusta.

Jos Vakuutus on sijoitettu epälikvideihin Sijoituskohteisiin, 
SEB Life International pidättää itsellään oikeuden lykätä 
Kuolemantapauskorvauksen takaisinostoa tai maksamista 
joko kokonaan tai osittain siihen asti, kunnes se voi 
realisoida Sijoituskohteet.

7.1 Vakuutuksen vähimmäisarvo
Vakuutuksessa on oltava jäljellä 5 000 euroa osittaisen 
takaisinoston jälkeen. Jos Vakuutuksen arvo laskee alle 
5 000 euron, SEB Life Internationalilla on oikeus irtisanoa 
Vakuutus.

8. Edunsaajien nimeäminen
Vakuutuksenottaja voi halutessaan nimetä edunsaajia, 
jotka saavat Vakuutuksen korvauksen Vakuutetun 
kuollessa. Vakuutuksenottaja voi pyytää edunsaajan 
muuttamista. Edunsaajien nimitykset on lähetettävä SEB 
Life Internationalille SEB Life Internationalin hyväksymässä 
muodossa. 

Kun SEB Life International on hyväksynyt asianmukaisen 
korvaushakemuksen, SEB Life International maksaa 
Kuolemantapauskorvauksen nimetylle edunsaajalle 
tai edunsaajille. Tällainen maksu vapauttaa SEB Life 
Internationalin Vakuutuksen mukaisista velvoitteistaan.

9. Kuolemantapauskorvaus
Vakuutus päättyy Kuoleman Todentamispäivänä. 
Kuoleman Todentamispäivän seurauksena SEB Life 
International aloittaa Kuolemantapauskorvauksen 
käsittelyn mukaan lukien ohjeistuksen kaikkien 
Sijoituskohteiden realisoinnista (mikäli se on mahdollista). 

Kuolemantapauskorvaukseen ei sovelleta ennenaikaisen 
takaisinoston kulua. 

Kuolemantapauskorvauksen maksaminen edellyttää, että 
SEB Life International on vastaanottanut ja hyväksynyt 
seuraavaa:
(i) Todiste pätevästä ja riidattomasta vaateesta;
(ii)  Täytetty ja voimassa oleva 

kuolemantapauskorvaushakemus;
(iii) selvitys oikeudesta Kuolemantapauskorvaukseen.

9.1 Rajoitus
Vakuutussopimuslain (543/1994) mukaisesti oikeus 
vakuutuskorvauksen maksamiseen vanhenee vuoden 
kuluttua siitä päivästä, jolloin korvauksen hakija sai tietää 
mahdollisuudesta saada korvaus ja joka tapauksessa 
viimeistään kymmenen vuoden kuluttua siitä päivästä, 
jolloin vakuutustapahtuma on sattunut.
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10. Rajoitusehto
Jos Vakuutettu tekee itsemurhan vuoden kuluessa 
Vakuutuksen Alkamispäivästä, SEB Life International ei 
ole vastuussa mistään maksusta, joka ylittää Vakuutuksen 
mukaisen Takaisinostosarvon.

11. Vakuutuksen erääntyminen
Erääntymispäivän saavuttamisen jälkeen Sijoitustilillä 
olevat Sijoituskohteet lunastetaan seuraavina mahdollisina 
kaupantekopäivinä.  

Maksettava erääntymisarvo on Vakuutuksen Arvo, josta 
on vähennetty kaikki kertyneet Vakuutusmaksut ja 
-palkkiot. Vakuutus päättyy sen eräännyttyä.  

Jos Vakuutus on Erääntymispäivänä sijoitettu 
epälikvideihin Sijoituskohteisiin, SEB Life International 
pidättää oikeuden lykätä maksua osittain tai kokonaan 
siihen asti, kunnes Sijoituskohteet voidaan myydä.

12. Vakuutuksen verotus 
Tässä kohdassa “Vakuutuksen verotus” esitetyt 
tiedot perustuvat SEB Life Internationalin tulkintaan 
Suomen voimassa olevasta verolainsäädännöstä ja 
-käytännöstä. SEB Life International ei ota vastuuta 
sovellettavan verolainsäädännön tulkinnasta tai sen 
myöhemmistä muutoksista. SEB Life International ei 
anna vero- tai sijoitusneuvontaa, Vakuutuksenottajan 
tulee hankkia riippumatonta veroneuvontaa ja kääntyä 
vakuutusneuvonantajansa tai veroneuvonantajansa 
puoleen kaikissa verotukseen liittyvissä kysymyksissä. 

Jos tuloverolain 34 §:n ja 35 §:n mukaiset edellytykset 
täyttyvät, kun Vakuutus takaisinostetaan osittain 
tai täysin, takaisinoston maksuun sovelletaan 
myyntivoittoveroa suhteessa Vakuutuksesta saataviin 
voittoihin takaisinostohetkellä.

Kun henkilö on verovelvollinen Suomessa, SEB Life 
International pidättää myyntivoittoveron matalamman 
veroprosentin mukaisesti ja ilmoittaa takaisinostosta 
maksettavat verot Suomen veroviranomaisille. 
Vakuutuksenottajat vastaavat mahdollisten korkeamman 
veroprosentin mukaisten jäljelle jäävien verojen 
maksamisesta, kun heidän takaisinostosta saamansa 
henkilökohtaiset voitot ylittävät veroprosentin tulorajan.

Muutokset Vakuutuksen Sijoitustilin sisällä eivät ole 
verotettavia tapahtumia, mikäli niiden yhteydessä ei 
makseta rahaa ulos Vakuutuksesta. Mikäli Vakuutuksesta 
ei saada takaisinostohetkellä voittoa, takaisinostosta ei 
vähennetä veroja.

12.1 Kuolemantapauskorvauksen maksut
Kun Kuolemantapauskorvaus maksetaan Vakuutetun 
lähiomaiselle, maksuun sovelletaan perintöveroa.

Kun Kuolemantapauskorvaus maksetaan muulle henkilölle 
kuin Vakuutetun lähiomaiselle, koko maksu verotetaan 
pääomatulona.

SEB Life International ei vähennä veroja 
Kuolemantapauskorvauksen maksusta. SEB Life 
International ilmoittaa velvoitteidensa mukaisesti 
Kuolemantapauskorvauksen saajan Suomen 
veroviranomaisille.

13. Vakuutuksen peruuttaminen
Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa Vakuutus 
30 päivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut 
Vakuutuskirjan ja Vakuutusehdot. Ilmoitus 
peruutuspyynnöstä on lähetettävä kirjallisesti SEB 
Life Internationalille. Kun SEB Life International on 
vastaanottanut pätevän peruutuspyynnön, se palauttaa 
maksetun Vakuutusmaksun. Vakuutuksesta ei vähennetä 
kuluja, jos peruutus tehdään 30 päivän kuluessa.

Jos Sijoituskohteiden myyntihinta on palautushetkellä 
korkeampi kuin maksettu Vakuutusmaksu, 
Vakuutuksenottajalle palautetaan vain maksettua 
Vakuutusmaksua vastaava summa. Jos Sijoituskohteiden 
myyntihinta on palautushetkellä alhaisempi kuin maksettu 
Vakuutusmaksu, Vakuutuksenottajalle palautetaan vain 
Sijoituskohteiden myyntihintaa vastaava summa.

14. Vakuutuksenantajan vastuun 
rajoitukset
14.1 Ylivoimainen este
SEB Life International ei ole vastuussa mistään 
menetyksistä, jotka johtuvat lainsäädännön, viranomaisten 
toimien tai määräysten muuttumisesta, sodasta, terrori-
iskusta tai muista vastaavista olosuhteista.  SEB Life 
International ei ole vastuussa tappiosta, joka aiheutuu 
lakosta, kauppasaarrosta, boikotista tai työsulusta, vaikka 
SEB Life International olisi itse aloittanut tällaiset toimet 
tai joutunut niiden kohteeksi.  

14.2 Virheelliset tai puutteelliset tiedot
Suomen Vakuutussopimuslain (543/1994) mukaisesti 
Vakuutuksenottajan ja Vakuutetun on vakuutusyhtiön 
pyynnöstä annettava kaikki tiedot, joilla voi olla merkitystä 
arvioitaessa Vakuutuksen myöntämistä, laajentamista tai 
uusimista.

Jos Vakuutuksenottaja antaa virheellisiä tai 
puutteellisia tietoja ja SEB Life International maksaa 
Kuolemantapauskorvauksen virheellisten tai 
puutteellisten tietojen perusteella, SEB Life International ei 
ole vastuussa Vakuutuksen edunsaajille.  

14.3 Petollinen menettely jne.
Jos Vakuutuksenottaja on toiminut vilpillisesti tai 
menetellyt tavalla, jota voidaan pitää kunnianvastaisena 
ja arvottomana, vakuutussopimus on mitätön. SEB Life 
Internationalin vastuu rajoittuu vakuutussopimuksen 
Takaisinostoarvoa vastaavaan summaan.

14.4 Väärennetyt tiedot muissa tapahtumissa
Jos Vakuutuksenottaja tai Vakuutettu tahallisesti tai 
huolimattomuudesta antaa virheellisiä tai puutteellisia 
tietoja, sovelletaan seuraavaa: 
(i)  Jos SEB Life International olisi tiennyt tosiasialliset 

olosuhteet ja ei olisi tämän johdosta tehnyt 
vakuutussopimusta Vakuutuksenottajan kanssa, SEB 
Life Internationalin vastuu rajoittuu Vakuutuksen 
Takaisinostoarvoa vastaavaan summaan.

(ii)  Jos SEB Life International olisi tosiasialliset 
olosuhteet tuntien silti tehnyt vakuutussopimuksen 
Vakuutuksenottajan kanssa, mutta korkeammalla 
Vakuutusmaksulla tai muilla kuin sopimuksessa 
sovituilla ehdoilla, SEB Life Internationalin vastuu 
rajoittuu siihen, mihin sovittu Vakuutusmaksu ja/
tai sovelletut Vakuutusehdot oikeuttavat, jos 
tosiasialliset olosuhteet olisivat olleet tiedossa. Jos 
SEB Life International ei ole ottanut jälleenvakuutusta, 
joka muutoin olisi pitänyt ottaa, vastuuta vähennetään 
vastaavasti.  Vakuutuksen voimassaoloaikana 
maksettuja Vakuutusmaksuja ei palauteta.
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14.5 Väärennetyt tiedot vakuutustapahtumassa
Jos Vakuutettu tai muu vakuutuskorvauksen hakija on 
ennen vakuutustapahtumaa tai sen jälkeen tahallisesti 
tai huolimattomuudesta antanut virheellisiä tietoja tai 
jättänyt antamatta tai salannut tietoja, joilla on merkitystä 
arvioitaessa hänen oikeuttaan vakuutusetuuteen, 
korvauksen määrää voidaan alentaa SEB Life 
Internationalin kohtuulliseksi katsomalla määrällä.

14.6 Vakuutuksenantajan korvausvastuu
SEB Life International ei ole vastuussa Säilytyspankin 
laiminlyönneistä liiketoimissaan tai mistään 
vahingoista, jotka voivat aiheutua Varainhoitajien 
laiminlyönneistä tai toimista. SEB Life International 
ei ole vastuussa mistään seurauksista, jotka liittyvät 
valitun Säilytyspankin maksukyvyttömyyteen tai 
muihin olosuhteisiin, jotka voivat vaikuttaa Vakuutuksen 
Sijoituskohteiden tai säilytystilien varojen arvoon tai 
vaikeuksiin Sijoituskohteiden realisoimisessa tai varojen 
nostamisessa.  

SEB Life International ei anna sijoitusneuvontaa eikä 
anna mitään takeita Varainhoitajan tai Säilytyspankin 
soveltuvuudesta tai luotettavuudesta.

SEB Life International ei ota vastuuta kohde-etuutena 
olevien Sijoituskohteiden tuotosta eikä myöskään 
Varainhoitajan tai minkään muun tilin toimintaan liittyvän 
osapuolen toiminnasta.  

15. Sovellettava laki ja Vakuutuksen 
muutokset
SEB Life International on myöntänyt tämän 
Vakuutuksen Irlannin tasavallassa, ja siihen sovelletaan 
Suomen lakia. SEB Life International voi tehdä 
muutoksia Vakuutusmaksuun ja muihin Vakuutuksen 
ehtoihin, jos muutosta erityisesti vaaditaan yleisen 
vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen vuoksi 
eikä Vakuutussopimuksen sisältö muutu olennaisesti 
alkuperäiseen sopimukseen verrattuna. SEB Life 
International voi tehdä ehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei 
ole vaikutusta Vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. 
SEB Life International lähettää Vakuutuksenottajalle 
Suojatun Verkkoportaalin kautta tai muutoin ilmoituksen, 
jossa kerrotaan, kuinka Vakuutusehdot ovat muuttuneet, 
sekä Vakuutuksenottajan oikeuksista muutoksen suhteen.

16. Sähköiset allekirjoitukset
Minkä tahansa Vakuutukseen liittyvän asiakirjan sähköinen 
allekirjoitus vastaa oikeusvaikutuksiltaan alkuperäistä 
omakätistä allekirjoitusta ja todistaa vakuutuksenottajan 
suostumuksen ja sitoutumisen siihen.

17. Kyselyt ja valitukset
Jos sinulla on huolenaiheita koskien saamaasi palvelua tai 
Vakuutustasi, ota yhteyttä vakuutusvälittäjääsi tai SEB 
Life Internationaliin.

Vakuutuksen Sijoituskohteiden Varainhoitoa säännellään 
Varainhoitajan ja SEB Life Internationalin välisellä 
sopimuksella. Varainhoitopalveluun liittyvät valitukset on 
osoitettava SEB Life Internationalille.

SEB Life International Bloodstone Building,
Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 KF24, Ireland 
Sähköposti: life.finland@seb.fi

Jos et ole tyytyväinen asiasi ratkaisuun, voit 
tehdä valituksen vakuutusvälittäjällesi tai SEB Life 
Internationalille. Jos valitustasi ei ratkaista sinua 
tyydyttävällä tavalla, voit valittaa Vakuutus- ja 
Rahoitusneuvontaan (FINE) tai käräjäoikeuteen.

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

FINE:n Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta 
riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE:n 
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta 
antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. 
FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty 
kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

Jos päätät viedä asian Helsingin käräjäoikeuteen tai 
kotipaikkasi käräjäoikeuteen Suomessa, valitus on tehtävä 
kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vakuutusvälittäjäsi tai 
SEB Life International on antanut lopullisen päätöksen 
tiedoksesi 

Liite 1
Kiinteät rajat

Vakuutuksen vähimmäisarvo 5 000 euroa

Ylimääräisen Vakuutusmaksun vähimmäisarvo 10 000 euroa

Osittaisen takaisinoston vähimmäisarvo  5 000 euroa
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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 maaliskuu 2023 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


