
SEB Life International 

Sijoitusturva
Suomalaisille Portfolio Bond 
Sijoitusvakuutus & 
Asset Management Bond 
-vakuutuksenottajille

SEB Life International on yksi johtavista kansainvälisistä 
henkivakuutusyhtiöistä. Yritys on rekisteröity Irlantiin ja sen 
toimintaa säädellään Irlannin lainsäädännön mukaan. Yhtiö 
harjoittaa rajat ylittävää vakuutuspohjaisten sijoitustuotteiden 
myyntiä. Olemme SEB Pension & Försäkring Holdings AB:n 
tytäryhtiö, joka on osa SEB-konsernia. SEB-konserni on yksi 
Pohjois-Euroopan suurimmista pankki- ja henkivakuutusalan 
yhtiöistä. SEB:n yritystoiminnan kansainvälisyys heijastuu siinä, 
että konserni toimii maailmanlaajuisesti 20 maassa, joissa sillä on 
yli 4 miljoonaa asiakasta ja 15 500 työntekijää.

Lisätietoja ja ‘Solvency and Financial Condition’ -raportin löydät 
osoitteesta www.seb.ie

Tietoa yrityksestä



Dynaamista perintösuunnittelua
Sijoitusturva on suunniteltu erityisesti suojaamaan 
sijoituksesi arvoa; Sijoitusturva varmistaa sen, että 
vakuutetun mahdollisen kuolemantapauksen 
sattuessa markkinoiden laskusuhdanteen aikana, 
edunsaajille maksettava etuus ei laske alle sovitun 
turvan määrän. Sijoitusturva voidaan lisätä uuteen tai 
olemassa olevaan vakuutukseen milloin tahansa. 
Sijoitusturva voidaan asettaa kattamaan 90 %, 95 % 
tai 100 % vakuutuksen arvosta Sijoitusturvan 
alkamispäivänä.

Sijoitusturva tarjoaa sinulle mahdollisuuden suojata 
valitsemasi osuus vakuutuksesi arvosta kuolemanta-
pauksen varalta. Tämä kustannustehokas etu 
mukautuu aina vakuutukseesi valitsemasi turvan 
määrän mukaan. 

Sijoitusturva 

Sijoitusturvan korvauksen määrä
Sijoitusturva on vapaaehtoinen ominaisuus, jonka voi saada 
tietyin ehdoin uusiin ja olemassa oleviin Suomalaisiin 
Portfolio Bond Sijoitusvakuutuksiin ja  Asset Management 
Bond vakuutuksiin. Korvauksen määrä muodostuu 
Sijoitusturvassa sovitusta vakuutuksen arvosta 
vähennettynä vakuutuksesta perimättömillä kuluilla. 
Turvasta voi luopua milloin tahansa. Sijoitusturvan määrä 
(jos se on käytössä) lasketaan säännöllisesti ja maksetaan 
takaisinostoarvon lisäksi kuolemantapauskorvauksen 
yhteydessä. 

Joustavuus turvan lisäämisessä
Sijoitusturvaa hakiessa on mahdollista hakea vakuutuksen 
arvoa korkeampaa turvan määrää. Tämä mahdollistaa 
uusien lisäsijoitusten tekemisen kolmen vuoden kuluessa 
ilman uutta terveysselvitystä.

Kuka voi hakea?
Sijoitusturvaa voi hakea Portfolio Bond Sijoitusvakuutuksiin 
ja  Asset Management Bond vakuutuksiin vakuutetun 
ollessa 18–75 -vuotias. Sijoitusturvan enimmäismäärä 
riippuu vakuutetun iästä.

Sijoitusturvan kulujen 
määräytyminen
SEB Life International laskee kulun säännöllisesti. Kulu 
perustuu valitsemaasi turvan määrään. Sijoitusturvan 
hintaan vaikuttaa vakuutetun ikä, terveydentila ja sovittu 
turvan määrä. Kulut vähennetään vakuutuksen arvosta 
neljännesvuosittain. 
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Mikä tärkeintä, Sijoitusturvan kulu veloitetaan vain silloin, kun vakuutuksesi arvo laskee alle valitsemasi turvan 
määrän. Mikäli vakuutuksesi arvo on korkeampi kuin turvasi määrä, Sijoitusturvaa ei tarvita eikä vakuutukselta 
tällöin veloiteta Sijoitusturvan kulua.



Mitä tapahtuu jos teen 
takaisinoston?
Tehdessäsi osittaisen takaisinoston, turvan määrä laskee 
samassa suhteessa kuin takaisinostettu määrä on 
vakuutuksen arvosta.

Kuinka kauan Sijoitusturva on 
voimassa?
Turva on elinikäinen mutta päättyy, jos vakuutus 
takaisinostetaan kokonaan. Voit kuitenkin pienentää sitä tai 
luopua siitä milloin tahansa.

Sijoitusturvan rajoitukset
Haettavissa oleva turvan määrä riippuu lukuisista seikoista, 
kuten esimerkiksi vakuutetun iästä, terveydentilasta ja 
tupakoinnista, sijoitetusta summasta ja SEB Life 
Internationalin vakuutusriskin arvioinnista. Vakuutetun 86 
ikävuodesta alkaen Sijoitusturvan korvauksen 
enimmäismäärä on rajoitettu 50 %:n turvan määrästä. 
Lisätietoja saat Sijoitusturvan lisäehdoista.

Turvan määrän laskeminen
Turvan määrä lasketaan säännöllisesti. Lopullinen turvan 
määrä lasketaan vakuutetun kuolinpäivälle sen jälkeen, kun 
ilmoitus kuolemantapauksesta on saatu.  Lopullinen 
maksettava summa on takaisinostoarvo lisättynä lasketun 
turvan määrällä. Lisätietoja saat Sijoitusturvan lisäehdoista.

Esimerkki

Tärkeää huomioitavaa 
Sijoitusturvan kulun suuruus riippuu lukuisista seikoista, kuten vakuutetun iästä, terveydentilasta ja tupakoinnista sekä 
säännöllisesti laskettavasta turvan määrästä suhteessa vakuutuksen arvoon. Kuukausittainen kulu voi vaihdella 
huomattavastikin. Kuluhinnasto löytyy Sijoitusturvan lisäehdoista.

Lisätietoja
Ole hyvä ja katso lisätietoja Sijoitusturvan lisäehdoista.

Rouva Virtanen sijoittaa vakuutukseen 500 000 €. Hän on itse vakuutettuna ja haluaa varmistaa poikansa saavan 
vähintään tämän summan hänen kuollessaan. Rouva Virtanen valitsee 100 %:n suojan vakuutuksensa arvoon 
Sijoitusturvan alkamispäivänä ja asettaa Sijoitusturvan korvauksen enimmäismääräksi 500 000 €. Vakuutukseen ei 
tehdä lisäsijoituksia tai takaisinostoja vakuutusaikana. Rouva Virtanen kuolee markkinoiden laskusuhdanteen 
aikana, kun vakuutuksen arvo on alle alkuperäisen suojatun summan. Vakuutuksen arvo vakuutetun kuolinpäivänä 
on € 450 000, joten turvan korvaus on € 50 000. 

 Vakuutuksen arvo: €450,000
 Turvan korvaus: €50,000
 Kuolemantapauskorvaus: €500,000

Korvaussumma on vakuutuksen takaisinostoarvo ja turvan korvauksen määrä. Mikäli vakuutuksen todellinen arvo 
sijoituskohteiden myymisen jälkeen on yli tai alle 450 000 €, kuolemantapaus-korvaus on todellinen arvo plus 
turvan korvaus, 50 000 € tässä esimerkissä. 
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Katso netistä!
Lisätietoja löydät osoitteesta 
www.seb.ie
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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 tammikuu 2018 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


