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1.   Yleistä
SEB Life International Unit Linked Sijoitusvakuutus on 
kertamaksullinen elinikäinen sijoitussidonnainen henkiva-
kuutus, joka on Vakuutussopimuslain (549/94) 2 pykälässä 
tarkoitettu henkilövakuutus ja kuuluu Vakuutusluokista 
annetun lain (526/08) 15 pykälässä määriteltyyn henkiva-
kuutusluokkaan 3. Vakuutus ei osallistu yhtiön voittoihin tai 
tappioihin.

Vakuutusehdot ja vakuutuskirja (kukin vakuutuskirja on 
yksilöity omalla vakuutussopimusnumerollaan) ja kaikki 
Yhtiön vakuutuskirjaan mahdollisesti tekemät muutokset 
muodostavat yhtiön ja vakuutuksenottajan välisen vakuutus-
sopimuksen.

Ensimmäisen maksun ja mahdollisten myöhemmin makset-
tavien lisämaksujen vastikkeena yhtiö maksaa vakuutuk-
senottajalle vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa mainitut 
korvaukset.

Yhtiö tekee sopimuksen vakuutuksenottajan ja vakuutetun 
hakemuslomakkeessa antamien tietojen nojalla.  Jos tiedot 
on annettu virheellisinä tai puutteellisina määräytyy yhtiön 
vastuu vakuutussopimuslain mukaisesti.

2.   Määritelmät
Näissä vakuutusehdoissa seuraavilla sanoilla ja ilmaisuilla 
on seuraavat merkitykset, ellei asiayhteydestä muuta 
ilmene.  Yksikössä olevat sanat kattavat myös monikollisen 
merkityksen ja päinvastoin.

‘Alkamispäivä’ mainitaan vakuutuskirjassa, ja se on päivä, 
jolloin vakuutus astuu voimaan.

‘Ensimmäinen maksu’ on alkamispäivänä maksettava 
vakuutusmaksu.

‘Kuolemantapauskorvaus’ on 101% takaisinostoarvosta. 
Kuolemantapauskorvaus maksetaan vakuutuskirjassa 
mainitun vakuutetun kuolemantapauksessa.

‘Lisämaksu‘on vakuutuksenottajan vakuutuksen 
alkamispäivän jälkeen maksama vakuutusmaksu, jonka 
vakuutuksenottaja pyytää kohdistamaan vakuutukseen.

‘Osuus‘ on vakuutuksenottajan valitseman rahaston osuus. 

‘Osuuksien arvo’ on osuuksien lukumäärä kerrottuna 
osuuksien hinnalla.

‘Rahasto‘ tarkoittaa yhtä tai useampaa rahastolistaan 
kuuluvaa yksittäistä rahastoa.

‘Takaisinostoarvo‘on vakuutuksen arvo, josta vähennetään 
kertyneet vuosikulut, sekä kaikki maksamattomat 
perustamiskulut.

‘Vakuutettu’ on vakuutuskirjassa eritelty vakuutettu.

‘Vakuutuksen arvo’ on tähän vakuutussopimukseen 
liitettyjen osuuksien kokonaisarvo.

‘Vakuutuksenottaja’ on vakuutuskirjaan 
vakuutuksenottajaksi merkitty luonnollinen tai juridinen 
henkilö.

‘Vakuutus‘ on vakuutuksenottajan ja yhtiön välinen 
näiden vakuutusehtojen ja vakuutuskirjan mukainen 
vakuutussopimus.

‘Vakuutuskirja’ on yhtiön vakuutuksesta antama 
vakuutuskirja, joka sisältää vakuutusnumeron ja 
vakuutuksen yksityiskohdat.

‘Vakuutusmaksu’ on ensimmäinen maksu tai mikä tahansa 
lisämaksu.

’Yhtiöllä’ tarkoitetaan Irlannin lainsäädännön mukaan 
perustettua osakeyhtiötä 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.

3.    Vakuutusmaksut
Vakuutusmaksut sijoitetaan yhtiön tarjoamiin rahastoihin va-
kuutuksenottajan hakemuslomakkeessa valitsemalla tavalla. 
Lista tarjolla olevista rahastoista saadaan yhtiöltä.

Yhtiö kohdentaa valittujen rahastojen osuudet vakuutuk-
seen. Vakuutusmaksuilla ei osteta suoraan osuuksia eikä 
vakuutuksenottaja omista osuuksia (kuten asia olisi sijoitet-
taessa sijoitusrahastoon). Yhtiö omistaa rahasto-osuudet, 
vakuutuksenottaja vakuutuksen, johon osuudet on liitetty. 
Rahastosidonnaisuudella tarkoitetaan sen sijaan vakuutuk-
sen arvon määrittämistä osuuksien arvon perusteella.

Lisämaksuja voidaan maksaa milloin tahansa yhtiön kulloin-
kin määrittelemin ehdoin ja rajoituksin.

Yhtiö pidättää tehdä muutoksia tarjoamaansa rahastolista-
an. Yhtiö voi myös rajoittaa lisämaksujen sijoittamista
mihin tahansa rahastoon. Jos yhtiö lopettaa tietyn rahaston 
tarjoamisen, yhtiö ottaa yhteyttä vakuutuksenottajaan 
rahasto-osuuksien uudelleensijoittamista koskevien ohjeiden 
saamiseksi. Jos vakuutuksenottaja ei anna ohjetta, on yhti-
öllä oikeus sijoittaa rahasto-osuudet toiseen samankaltaisia
sijoitusperiaatteita soveltavaan rahastoon. Yhtiö ilmoittaa 
vakuutuksenottajalle vähintään kuusi kuukautta ennen 
rahastolistan muutoksesta.

4.   Rahaston vaihto
Vakuutuksenottaja voi, ilmoittamalla asiasta yhtiölle kirjal-
lisesti, muuttaa rahastojakaumaa rahastolistan rahastojen 
välillä. 

5. Arvolaskelmat
Yhtiö lähettää kaikille vakuutuksenottajille vuosittaisen 
arvolaskelman kalenterivuoden päättymisen jälkeen. Vakuu-
tuksenottajalla on pääsy arvolaskelmiinsa milloin tahansa 
yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.seb.ie.

6. Takaisinosto
6.1 Täydellinen takaisinosto  
Vakuutus voidaan takaisinostaa kokonaan milloin 
tahansa.  Maksettava takaisinostoarvo on vakuutuksen 
arvo vähennettynä kertyneillä, mutta maksamattomilla 
perustamiskuluilla sekä vuosikuluilla sen jälkeen, kun yhtiö 
on vastaanottanut täytetyn takaisinostolomakkeen.

Yhtiö pidättää oikeuden siirtää joko osittain tai kokonaan 
takaisinostoa, mikäli vakuutusmaksu on sijoitettu 
epälikvideihin sijoituskohteisiin, kunnes kyseiset 
sijoituskohteet on realisoitu.

Mahdollinen ennakonpidätys vähennetään 
takaisinostoarvosta.

Vakuutus päättyy tämän vakuutusehdon mukaisen takaisi-
noston jälkeen.

6.2 Osittainen takaisinosto
Vakuutus voidaan takaisinostaa osittain milloin tahansa. 
Vakuutuksen arvo osittaisen takaisinoston jälkeen tulee olla 
vähintään 1 000 €. Pienin nostettava määrä on 1 000 €.
Osittaisen takaisinoston arvoa vastaavat osuudet myydään 
kirjallisen ilmoituksen yhtiöön saapumista seuraavana 
päivänä. Kertyneet, mutta maksamattomat perustamiskulut 
vähennetään jäljelle jäävästä vakuutuksen arvosta. Mahdol-
linen ennakonpidätys vähennetään takaisnostoarvosta. 



2(3)

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

7.     Kuolemantapauskorvaus
Jos vakuutettu kuolee, yhtiö maksaa kuolemantapauskor-
vauksen vastaanotettuaan täytetyn ja hyväksyttävän 
korvaushakemuksen.

Maksettava kuolemantapauskorvaus on 101% takaisinosto-
arvosta (katso yllä oleva ehto 6.).

8. Rajoitusehdot
Mikäli vakuutettu aiheuttaa itse oman kuolemansa (teon lail-
lisuudesta tai laittomuudesta riippumatta) vuoden kuluessa 
vakuutuksen alkamispäivästä lukien, yhtiö ei ole velvollinen 
maksamaan muuta kuin vakuutuksen takaisinostoarvon. 

9. Hakemus / terveysselvitys
Kaikki hakemuksessa ja vakuutuskirjassa esitetyt tiedot ja 
ilmoitukset muodostavat yhdessä vakuutusehtojen kanssa 
tämän vakuutuksen ehdot. Vakuutuksenottajan ja vakuute-
tun tulee antaa oikeat ja täydelliset tiedot hakemuksessa 
esitettyihin kysymyksiin.  Mikäli vakuutetun ikää, terveyden-
tilaa tai ammattia (työtehtäviä) koskevat tiedot on annettu 
virheellisinä tai puutteellisina, määräytyy yhtiön vastuu 
vakuutussopimuslain mukaan.

10.  Vakuutuksen kulut
Vakuutuksen kulut lasketaan ja vähennetään kuukausittain 
jälkikäteen. Jos maksu otetaan osuuksia vähentämällä, 
osuuksia vähennetään säilyttäen kuhunkin rahastoon liitty-
vien osuuksien arvojen välinen suhde.

10.1 Perustamiskulu
Vakuutusmaksun sijoittamista seuraavien 5 vuoden ajan 
yhtiö vähentää perustamiskulun. Kulu vastaa prosenttiosuut-
ta vakuutuksen arvosta kyseisen vakuutusmaksun osalta, 
tai vakuutusmaksusta, jos se on suurempi kuin vakuutuksen 
arvo. Prosenttiosuus määritellään vakuutuskirjassa.

10.2 Vuosikulu
Yhtiö vähentää vuosikulun, joka vastaa prosenttiosuutta va-
kuutuksen arvosta. Lisäksi peritään 36 €:n kiinteä vuosittai-
nen kulu. Prosenttiosuus määritellään vakuutuskirjassa.

Kiinteää kulua nostetaan joka vuosi Irlannin elinkustannus-
indeksin mukaan ja suhteessa euroon tapahtuvien valuutta-
kurssien muutosten mukaan. Yhtiö pidättää oikeuden nostaa 
kiinteää kulua entisestään, jos yhtiö katsoo sen tarpeelliseksi 
yhtiön maksukyvyn turvaamiseksi.

11. Korvausten maksu
Yhtiö maksaa vakuutuskirjan mukaiset korvaukset saatuaan 
seuraavat asiakirjat:

a) Täytetyn kuolemantapauskorvaushakemuksen
b) Vakuutetun kuolintodistuksen
c) Mahdolliset muut yhtiön vaatimat asiakirjat

Korvaukset maksetaan yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa 
ja vakuutuksen valuutassa.  

12.  Edunsaajien nimeäminen 
Ilmoitus vakuutuksen edunsaajien nimeämisestä on tehtävä 
kirjallisesti yhtiön rekisteröityyn toimipisteeseen.

Kun vakuutuksenottaja on nimennyt edunsaajat, yhtiö mak-
saa vakuutetun kuoleman johdosta suoritettavan korvauk-
sen edunsaajaksi merkitylle henkilölle. Vakuutus päättyy 

eikä yhtiöllä ole tämän jälkeen vakuutussopimukseen 
perustuvia velvoitteita.

Edunsaajien määritelmät:

Omaiset
- Kuolemantapauskorvaus jaetaan vakuutetun aviopuoli-

son ja rintaperillisten kesken siten, että aviopuoliso saa 
puolet summasta ja lapset jakavat keskenään toisen 
puolen korvauksen määrästä.

- Jos vakuutettu ei ole kuollessaan naimisissa, korvaus 
maksetaan rintaperillisille kokonaisuudessaan. Kuolleen 
lapsen sijaan tulevat hänen rintaperillisensä.

- Jos vakuutetulla ei ole kuollessaan elossa olevia lapsia 
tai näiden jälkeläisiä, korvaus maksetaan kokonaan 
aviopuolisolle.

- Jos vakuutetulla ei ole kuollessaan aviopuolisoa eikä 
elossa olevia lapsia tai näiden jälkeläisiä, korvaus mak-
setaan vakuutetun vanhemmille. Kuolleen vanhemman 
sijaan tulevat hänen lapsensa eli vakuutetun sisarukset 
ja kuolleen sisaruksen sijaan tulevat hänen jälkeläisen-
sä.

- Jos vakuutetun kuollessa kumpikaan vanhemmista tai 
kukaan sisaruksista tai sisarusten jälkeläisistä ei ole 
elossa, korvaus maksetaan vakuutetun isovanhemmille. 
Kuolleen isovanhemman sijaan tulevat hänen lapsensa 
eli vakuutetun sedät ja tädit. Vakuutetun serkut eivät 
ole oikeutettuja korvaukseen ”omaiset ” edunsaaja-
määräyksen perusteella. Serkkujen ollessa lähimpiä 
elossa olevia sukulaisia, korvaus maksetaan vakuutetun 
kuolinpesään.

Aviopuoliso
- Kuolintapauskorvaus maksetaan sille, jonka kanssa 

vakuutettu oli kuollessaan avioliitossa.
- Kuolintapauskorvausta ei makseta aviopuolisolle, jos 

avioero oli vakuutetun kuollessa tuomioistuimessa 
vireillä. Korvausta ei myöskään makseta avopuolisolle. 
Mikäli avopuoliso halutaan edunsaajaksi, hänet on 
erikseen nimettävä edunsaajaksi.

- Mikäli vakuutettu ei ole naimisissa kuolinhetkellään, 
korvaus maksetaan vakuutetun kuolinpesälle.

Lapset
- Kuolintapauskorvaus jaetaan vakuutetun rintaperillisten 

kesken, kuten perintö jaetaan perintökaaren mukaan. 
Korvaus jaetaan vakuutetun kaikkien lasten kesken 
yhtä suurina osina. Kuolleen lapsen sijaan tulevat hänen 
rintaperillisensä.

- Jos vakuutetulla ei kuollessaan ole elossa olevia lapsia 
tai näiden jälkeläisiä, korvaus maksetaan vakuutetun 
kuolinpesälle.

Aviopuoliso ja lapset
- Kuolintapauskorvaus jaetaan vakuutetun aviopuolison 

ja rintaperillisten kesken siten, että aviopuoliso saa puo-
let summasta ja lapset jakavat keskenään toisen puolen 
korvauksen määrästä.

- Jos vakuutettu ei ole kuollessaan naimisissa, korvaus 
maksetaan rintaperillisille kokonaisuudessaan.

- Jos vakuutetulla ei ole kuollessaan elossa olevia lapsia 
tai näiden jälkeläisiä, korvaus maksetaan kokonaan 
aviopuolisolle.

- Jos vakuutetulla ei ole kuollessaan aviopuolisoa eikä 
elossa olevia lapsia tai näiden jälkeläisiä, korvaus mak-
setaan vakuutetun kuolinpesälle.
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13.  Lainsäädännön muutokset 
Mikäli yhtiö katsoo lakien tai säännösten muuttumisen 
vaikuttavan haitallisesti vakuutukseen, yhtiö voi annettuaan 
kirjallisen ilmoituksen vakuutuksenottajalle muuttaa vakuu-
tusehtoja sopivaksi katsomallaan tavalla.

Tällainen muutos tehdään ainoastaan silloin, kun lain 
muutoksella on aineellinen vaikutus yhtiöön. Tehtävissä 
muutoksissa otetaan huomioon kaikki lain tai säädösten 
perusteella muutettaviksi tulevat vakuutussopimukset ja 
varmistetaan, että muutoksen vaikutus jakaantuu oikeu-
denmukaisesti kaikkien vakuutussopimusten kesken, ottaen 
huomioon lain tai säädöksen muutoksen vaikutus vakuutuk-
senottajien kohtuullisiin odotuksiin.

Muutos tulee voimaan sen vakuutusmaksukauden tai, jos 
vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei 
ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi 
seuraa kuukauden kulutta siitä, kun yhtiö on lähettänyt va-
kuutuksenottajalle ilmoituksen ehtojen muuttumisesta.

14.  Yhteystiedot/yhteydenpito 
Kaikki vakuutukseen liittyvät ilmoitukset tehdään kirjallisesti 
ja lähetetään yhtiöllä viimeksi tiedossa olleeseen osoitte-
eseen.  

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

a)  Ensimmäisen luokan postilähetyksenä - kolmantena
 lähetystä seuraavana työpäivänä
b)  Sähköpostilla - lähetystä seuraavana työpäivänä.

Vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa osoitteen muuttumisesta
kirjallisesti yhtiölle. 

Jos vakuutuksenottaja ei ilmoita yhtiölle osoitteenmuu-
toksesta, viimeisimpään tunnettuun osoitteeseen lähetetty 
kirjeenvaihto on sitova, eikä yhtiö ole vakuutuksenottajalle 
vastuussa siitä, ettei kirjeenvaihto ole mennyt perille.
Yhtiö toimii saatujen ohjeiden mukaan vakuutuksen
hallinnoinnissa. Yhtiö ei ole vastuussa toimimisesta 
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, osoitteen tai verotuksellisen 
kotipaikan muutoksista.

15. Peruutusoikeus
Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutus 30 
päivän kuluessa siitä, kun vakuutuksenottajan katsotaan 
vastaanottaneen vakuutusasiakirjat.  Peruutuspäätöksestä 
on ilmoitettava yhtiölle kirjallisesti viimeistään kolmekym-
mentä päivää sen jälkeen, kun vakuutuksenottaja on saanut 
vakuutusasiakirjat.  

Saatuaan asianmukaisen peruutusilmoituksen yhtiö palau-
ttaa vakuutuksenottajalle vakuutusmaksun. Mikäli sijoitu-
skohteiden arvo on alentunut, yhtiö palauttaa ainoastaan 
vakuutusmaksun vähennettynä arvonalennuksella. Riippuen 
valitusta sijoituskohteesta arvonalennus voi olla merkittävä, 
jopa maksetun vakuutusmaksun suuruinenkin.

16.  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 kuluttajariitalautakunnassa tai 
tuomioistuimessa. 

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

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

17.  Laki
Yhtiö on myöntänyt tämän vakuutuksen Irlannin tasavallas-
sa ja vakuutukseen sovelletaan Suomen lakia.

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 elokuu 2020 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 
(maksuton numero Suomessa)
Sähköposti: life.finland@seb.fi 
Vaihde: +353 1 487 07 00
Faksi: +353 1 487 07 04   

seb.ie


