
Eläkevakuutuksen 
avaintiedot
› Eläkettä voidaan alkaa maksamaan, kun vakuutettu saavuttaa eläkeiän (58 tai 60 vuotta).  
 Katso tarkemmin Vakuutuksen eläkeikä- kohta. 
› Eläke aloitetaan viimeistään, kun vakuutettu saavuttaa 75:nnen ikävuoden. 
› Kuolemantapauskorvaus on aina 100% vakuutuksen arvosta.

Vakuutusmaksut:
Vähimmäismaksu on 84€ kuukaudessa tai 
840€ vuodessa.
Minimi lisäsijoitusmaksu on 1000€.
Suoritettavien eläkemaksujen suuruus ja maksuväli 
päätetään eläkkeen alkamispäivänä. 
Summaa ja maksuväliä voidaan muuttaa koska tahansa. 

Kulut:
Sijoituskulu on 4%:a jokaisesta vakuutusmaksusta.
Vuosittainen hallinnointikulu on 1%:a vakuutuksen 
arvosta.
Toimenpidepalkkio on 50,46€:a vuodessa.
Kulut lasketaan ja veloitetaan neljännesvuosittain. 
Vapaaehtoisten lisäsijoitusten osalta kulut veloitetaan 
maksun yhteydessä.

Henkivakuutus:
Henkivakuutusmaksu on 3%:a jokaisesta 
vakuutusmaksusta ja se antaa 100%:n 
kuolemantapausturvan ennen eläkeikää. 
Henkivakuutusmaksu ei ole vähennyskelpoinen 
verotuksessa. Tästä syystä se lisätään erillisenä 
osana eläkemaksuun.  

Verotus:
Yritysvakuutukset ovat ansiotuloveronalaisia   
ja vakuutusmaksut ovat verovähennettävissä   
8500€:oon asti. 
Yksityisvakuutukset ovat joko ansiotuloveronalaisia  
tai ansio- ja pääomatuloveronalaisia riippuen siitä,
milloin vakuutusmaksut on maksettu

(vakuutusmaksu ennen 13.12.2005 ansiotuloverotus/
1.1.2006 jälkeen pääomatuloverotus). Vakuutusmaksut 
ovat verovähennettävissä 5000€:oon asti. 
Suomen verotus on henkilökohtainen. SEB Life ei  
anna veroneuvontaa. Verokysymyksissä pyydämme  
ottamaan suoraan yhteyttä verottajaan. 

Takaisinosto:
Tuloverolain mukaan vakuutuksenottaja voi 
voimassa olevan lainsäädännön mukaan vaatia 
eläkevakuutuksensa takaisinostoa ainoastaan 
erikoissyistä. Lisätietoa löytyy verottajan syventävistä 
vero-ohjeista www.vero.fi.

Vakuutuksen eläkeikä:
Vakuutuksen eläkeikä määräytyy vakuutuksen 
avausajankohdan mukaan.
› Vakuutus avattu ennen 23.6.1999     
 eläkeikä 58 vuotta.
› Vakuutus avattu 24.6.1999 – 5.5. 2004   
 eläkeikä 60 vuotta.
Yksityisvakuutuksessa vakuutusmaksujen 
maksuajankohta määrää milloin varat ovat nostettavissa
› Vakuutusmaksut maksettu ennen 1.1.2010    
 eläkeikä 58-60 vuotta.
› Vakuutusmaksut maksettu 1.1.2010 – 31.12.2016  
 eläkeikä 62 vuotta.
› Vakuutusmaksut, jotka on maksettu 1.1.2017  
 jälkeen, ovat sidonnaisia vakuutetun eläkeikään.

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 Kesäkuu 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


