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Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen 
yleiset ehdot

A. Vakuutussopimus 
Vakuutus on sijoitussidonnainen vapaaehtoinen eläkevakuutus (ns. 
unit-link). Sitä osaa vakuutetun kuolemantapausturvasta, joka ylittää 
Vakuutusvalvontaviraston päättämän eläkevakuutusmääritelmän, 
pidetään henkivakuutuksena. 
Vakuutuksenottaja on henkilö (fyysinen tai juridinen), joka on 
tehnyt vakuutussopimuksen SEB Life (Ireland) Assurance Company 
Limitedin kanssa, jäljempänä Yhtiö. Vakuutuksenottaja on vakuu-
tuksen omistaja. Mikäli omistusoikeus siirtyy toiselle, katsotaan tämä 
vakuutuksenottajaksi. 
Vakuutettu on fyysinen henkilö, jolle eläke maksetaan ja jonka 
kuoleman varalta vakuutuskorvaus maksetaan. Vakuutettu ilmenee 
vakuutuskirjasta. 
Eläkeikä tarkoittaa päivää, jolloin eläkkeenmaksu alkaa. Vakuu-
tuksenottaja saa itse valita, milloin eläkemaksu alkaa. Eläkemaksu 
voi alkaa aikaisintaan vakuutetun 60-vuotispäivänä, tai aikaisemmin, 
jos Suomen lainsäädäntö sen sallii. Vakuutuksenottaja voi muuttaa 
vakuutuskirjasta ilmenevän eläkeiän edellyttäen, että muutos ei ole 
lainvastainen. 
Eläkkeen maksuajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin eläkettä maksetaan 
vakuutetulle. Eläkkeen maksuaika alkaa, kun vakuutettu saavuttaa 
valitun eläkeiän, ja määräytyy muuten voimassaolevan lainsäädännön 
mukaisesti. Eläkkeen maksuaika ilmenee vakuutuskirjasta. 
Vakuutuksen vakuutusmaksut maksetaan säännöllisesti joko 
kuukausittain tai vuosittain sovittuna maksuaikana, jolloin myös 
vapaaehtoisia lisävakuutusmaksuja voi maksaa. Yhtiön lyhyin hyväk-
symä maksuaika on viisi (5) vuotta vakuutuksen voimaantulopäivästä 
tai muusta Yhtiön ja vakuutuksenottajan erikseen sopimasta päivästä. 
Vakuutusmaksuja voidaan maksaa aina eläkeikään asti. 
Eläkevakuutukseen on liitetty henkivakuutusturva. Kuolemantapaus-
korvaus on sata (�00) prosenttia vakuutukseen liitettyjen sijoitus-
rahasto-osuuksien arvosta vähennettynä kertyneillä kuluilla sinä 
ajankohtana, jolloin Yhtiö sai tiedon kuolemantapauksesta alla olevan 
G- kohdan mukaisesti. 
Vakuutuskorvaus kuolemantapauksessa maksetaan sille henkilölle 
tai niille henkilöille, jotka vakuutuksenottaja on määrännyt vakuu-
tuskorvauksensaajiksi. Tällaista määräystä kutsutaan edunsaaja-
määräykseksi. Edunsaajamääräys - tai sen muuttaminen ilmoitetaan 
kirjallisesti Yhtiön Suomen sivuliikkeen konttoriin. Edunsaajamääräys 
voi olla myös peruuttamaton, jolloin sitä ei saa muuttaa tai peruuttaa 
ilman edunsaajan kirjallista suostumusta. Vakuutetun eläessä vakuu-
tettu itse on edunsaaja. 
Sijoitusrahastolla tarkoitetaan sellaista sijoitusrahastoa, johon Yhtiö 
sijoittaa vakuutusmaksuista kertyvät varat. Rahasto-osuudella tarkoi-
tetaan osuutta sijoitusrahastossa. Yhtiö omistaa yksittäiseen vakuu-
tukseen liitetyt rahasto-osuudet, mutta ei vastaa rahastoosuuksien 
arvonkehityksestä. Jos vakuutuksenottaja on vakuutetun työnantaja, 
päättää vakuutettu rahas-to-osuuksien vaihtamisesta tai takaisinos-
tosta ehtojen mukaisesti. Muissa tapauksissa vakuutuksenottaja tekee 
nämä päätökset, jos muuta ei ole sovittu Yhtiön ja vakuutuksenottajan 
välillä. 
Vakuutussopimuksen osalta on voimassa se, mitä Yhtiö on vakuu-
tuksenottajalle vakuutuskirjassa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa 
ilmoittanut, sekä se, mitä näissä yleisissä ehdoissa ja Suomen lain-
säädännössä todetaan. Jos vakuutuksenottaja on fyysinen henkilö, 
joka asuu pysyvästi jossain toisessa Euroopan Unionin valtiossa, 
sovelletaan kuitenkin tämän toisen valtion lakia siinä laajuudessa 
kuin ko. valtion lainsäädännössä vakuutussopimukseen sovellet-
tavasta laista säädetään. Jos vakuutuksenottaja on fyysinen henkilö, 
joka on Suomen kansalainen ja joka asuu vakituisesti jossain toisessa 
EU-valtiossa kuin Suomessa, sovelletaan kuitenkin Suomen lakia. Jos 
vakuutuksenottaja on juridinen henkilö, sovelletaan sen EU-valtion 
lakia, jossa vakuutussopimuksen kohteena oleva toimipaikka sijaitsee. 
Vakuutussopimuksen osalta ovat lisäksi voimassa Yhtiön hallituksen 
päätökset ja ne rahastomääräykset, jotka koskevat sijoitusrahastoja, 
joissa suoritetut vakuutusmaksut ovat sijoitettuina. 

Vakuutussopimus perustuu niihin tietoihin, jotka vakuutuksenottaja 
tai vakuutettu kirjallisesti on ilmoittanut Yhtiölle. Jos jokin vakuu-
tuksenottajan ilmoittama tieto on väärä tai puutteellinen, noudatetaan 
mitä vakuutussopimuslaissa (543/�994) tällaisesta tapauksesta sääde-
tään. Jos tällaisen tiedon on antanut vakuutettu, on voimassa se, mitä 
vakuutuksenottajaan sovellettaisiin. 
B. Vakuutuksen voimaantulo ja päättyminen 
Yhtiön vastuu alkaa siitä hetkestä, jolloin Yhtiön Suomen sivuliikkeen 
konttori on vastaanottanut täydellisen vakuutushakemuksen ja muut 
Yhtiön vaatimat asiakirjat, edellyttäen, ettei vakuutusasiakirjoista tai 
muuten ilmene, että vakuutus tulee voimaan myöhemmin. Yhtiön 
vastuu alkaa kuitenkin aina aikaisintaan silloin, kun Yhtiö on vastaa-
nottanut ensimmäisen vakuutusmaksun. 
Vakuutus on voimassa, kunnes joku seuraavista asioista tapahtuu: 
�. vakuutettu kuolee; 
2. täydellinen takaisinosto suoritetaan; 
3. eläke on kokonaisuudessaan maksettu. 
C. Vakuutusmaksun maksaminen
1. Yleistä
Yllä olevan B- kohdan mukaisesti vakuutus tulee voimaan vasta sil-
loin kun Yhtiö on vastaanottanut ensimmäisen vakuutusmaksun. 
Vakuutusmaksut maksetaan joko kuukausittain tai vuosittain. Lisäva-
kuutusmaksuja voi maksaa milloin tahansa ennen eläkeikää. Yhtiön 
hyväksymä lyhyin maksuaika on viisi (5) vuotta vakuutuksen voi-
maantulopäivästä tai muusta Yhtiön ja vakuutuksenottajan erikseen 
sopimasta päivästä. 
Ensimmäisen kuukausittain maksettavan vakuutusmaksun eräpäivä 
on Yhtiön ja vakuutuksenottajan sopima päivä. Muiden vakuutus-
maksujen eräpäivä on jokaisen kalenterikuukauden ensimmäinen 
päivä eläkeikään tai muuhun Yhtiön ja vakuutuksenottajan sopimaan 
päivään asti. 
Ensimmäisen vuosittain maksettavan vakuutusmaksun eräpäivä on 
Yhtiön ja vakuutuksenottajan sopima päivä. Muiden vakuutusmaksu-
jen eräpäivä on yllä mainittu päivä seuraavina vuosina eläkeikään tai 
muuhun Yhtiön ja vakuutuksenottajan sopimaan päivään asti. 
Vakuutusmaksuvelvollisuus lakkaa, kun vakuutettu kuolee. 
2. Vakuutusmaksujen korottaminen 
Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa korottaa säännöllistä vakuu-
tusmaksua, vähintään Yhtiön päättämällä vähimmäismäärällä. 
Yhtiö päättää sekä vakuutusmaksun että korotuksen vähimmäis-
määrästä ja nämä ilmenevät sillä hetkellä voimassa olevasta erillisestä 
tiedotteesta. Yhtiöllä on oikeus muuttaa sekä vakuutusmaksun että 
korotuksen vähimmäismäärää vakuutuksenottajille lähetettävässä 
kirjallisessa tiedotteessa olevien ehtojen mukaisesti. 
3. Vakuutusmaksujen alentaminen 
Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa alentaa säännöllistä vakuutus-
maksua, enintään Yhtiön päättämään vähimmäismäärään. 
Jos alentaminen tapahtuu sovitun maksuajan aikana, veloitetaan 
keskeytyskulu D.3-kohdan mukaisesti. Jos alentaminen kuitenkin 
tapahtuu myöhemmin kuin viisitoista (�5) vuotta vakuutuksen voi-
maantulopäivästä, keskeytyskulua ei veloiteta. 
4. Myöhästynyt tai laiminlyöty vakuutusmaksu
Vakuutuksenottajan on maksettava vakuutusmaksu viimeistään 
kuukauden kuluessa eräpäivästä. Jos vakuutusmaksua ei ole suo-
ritettu tämän ajan kuluessa, veloitetaan keskeytyskulu D.3-kohdan 
mukaisesti. Jos myöhästyminen kuitenkin tapahtuu myöhemmin kuin 
viisitoista (�5) vuotta vakuutuksen voimaantulopäivästä, keskeytys-
kulua ei veloiteta. Jos vakuutusmaksuja ei makseta lainkaan, vakuu-
tus muuttuu vapaakirjaksi. 
Vakuutuksenottaja tai vakuutettu voi vaihtaa rahastoosuuksia myös 
sen jälkeen, kun vakuutus on muuttunut vapaakirjaksi. 
Yhtiö voi hyväksyä, että vakuutuksenottaja maksaa uudelleen vakuu-
tusmaksuja. Tästä menettelystä sovitaan kuitenkin erikseen. 
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D. Vakuutusmaksun sijoittaminen 
1. Vakuutusmaksun sijoittaminen 
Yhtiö sijoittaa maksetun vakuutusmaksun kuluilla vähennettynä 
sijoitusrahastoihin. 
Vakuutuksen ensimmäinen vakuutusmaksu sijoitetaan mahdollisim-
man pian sen jälkeen, kun vakuutus on tullut voimaan. Muut vakuu-
tusmaksut sijoitetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Yhtiö on 
ne vastaanottanut. 
Vakuutusmaksu sijoitetaan siihen sijoitusrahastoon tai niihin sijoitus-
rahastoihin, jotka vakuutuksenottaja tai joku toinen samat oikeudet 
omaava ilmoittaa kirjallisesti Yhtiölle. Jos erillistä ilmoitusta vakuu-
tusmaksun sijoittamisesta ei anneta, sijoitetaan uusi vakuutusmaksu 
samalla tavoin kuin edellinen vakuutusmaksu. 
Jos Yhtiö lopettaa tietyn sijoitusrahaston tarjoamisen, Yhtiö ottaa yh-
teyttä vakuutuksenottajaan rahastoosuuksien uudelleensijoittamista 
koskevien ohjeiden saamiseksi. Jos vakuutuksenottaja ei anna ohjetta, 
on Yhtiöllä oikeus sijoittaa rahasto-osuudet toiseen samankaltaisia 
sijoitusperiaatteita soveltavaan sijoitusrahastoon. 
Jokainen erillinen vakuutusmaksu voidaan sijoittaa korkeintaan kym-
meneen sijoitusrahastoon. 
Yhtiö saa käyttää sijoitusrahaston jakamia voittoosuuksia ainoastaan 
uusien osuuksien hankkimiseksi voittoa jakaneessa rahastossa. Täl-
laiset uudet rahastoosuudet liitetään vakuutukseen mahdollisimman 
pian sen jälkeen, kun Yhtiö on vastaanottanut rahastoosuudet. 
2. Rahasto-osuuksien vaihtaminen
Oikeus päättää vakuutukseen liitettyjen rahastoosuuksien vaih-
tamisesta kuuluu vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle. Rahasto-
osuuksien vaihtaminen toteutetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, 
kun Yhtiö on vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen siitä, jollei alla 
mainitusta muuta johdu: 
a) Jos vakuutuksenottaja on kuollut ja laillinen edunsaajamääräys 

on voimassa, siirtyy määräämisoikeus edunsaajalle tai edunsaa-
jille. - Jos vakuutuksenottaja on määrännyt edunsaajien sisäisestä 
järjestyksestä, siirtyy määräämisoikeus sille edunsaajalle, joka on 
järjestyksessä ensimmäisenä. Jos tämä edunsaaja luopuu oikeuk-
sistaan tai jos tätä edunsaajaa ei enää ole siirtyy määräämisoikeus 
sille edunsaajalle, joka on edunsaajajärjestyksessä seuraavana. 

b) Jos vakuutuksenottaja on kuollut ja sukuselvityksen laatiminen 
kuolintapauksen johdosta on kesken tai jos se, joka vaatii va-
kuutuskorvauksen suoritusta, ei ole näyttänyt oikeuttaan ko. 
vakuutuskorvaukseen, rahasto-osuuksien vaihtamista ei sallita 
ennen kuin se, joka vakuutuskorvausta on vaatinut, on oikeutensa 
todistanut. 

c) Jos edunsaajia on kaksi tai useampi ja he eivät ole yksimielisiä 
siitä, kuinka vakuutukseen liitetyt rahasto-osuudet sijoitetaan, 
rahasto-osuuksien vaihtamista ei sallita ennen kuin edunsaajat 
ovat yksimielisiä tai ennen kuin sovitaan, että vakuutus jaetaan 
kahteen tai useampaan vakuutukseen, mikäli vakuutus on jaet-
tavissa. 

Näistä rahastojen vaihtamista koskevista ehdoista voidaan poiketa 
edunsaajamääräyksessä tai ilmoittamalla asiasta Yhtiön Suomen 
sivuliikkeen konttorille kirjallisesti. 
3. Vakuutuksen kulut 
Vakuutusmaksujen maksun yhteydessä veloitetaan sijoituskulu sekä 
henkivakuutusturvan ylläpitämiseen vaadittu kulu. 
Yhtiö veloittaa hallinnointikulun neljännesvuosittain tai muuna 
sovittuna ajankohtana. 
Vakuutuksessa veloitetaan keskeytyskulu, jos vakuutusmaksuja 
ei jostain syystä enää makseta, vakuutusta takaisinostetaan tai jos 
vakuutusmaksuja on alennettu ennenkuin sovittu maksuaika päättyy. 
Jos vakuutusmaksujen alentaminen, takaisinosto tai vakuutusmaksu-
jen myöhästyminen kuitenkin tapahtuu myöhemmin kuin viisitoista 
(�5) vuotta vakuutuksen voimaantulopäivästä, keskeytyskulua ei 
veloiteta. Keskeytyskulun laskemisperuste ilmenee vakuutuksenot-
tajalle annetusta erillisestä tiedotteesta. 
Hallinointi– ja keskeytyskulut veloitetaan siten, että Yhtiö ottaa hal-
tuunsa tarvittavan määrän vakuutukseen liitettyjä rahasto-osuuksia. 
Jos vakuutukseen liitetyt rahasto-osuudet on sijoitettu useampaan 
kuin yhteen sijoitusrahastoon, Yhtiö ottaa haltuunsa rahasto-osuuksia 
kaikkien vakuutukseen liitettyjen rahasto-osuuksien arvon suhteessa. 
Veloitus tapahtuu jokaisen vuosineljänneksen lopulla tai Yhtiön vuo-
den alussa erikseen vakuutuksenottajille ilmoittamina muina ajan-
kohtina tai vakuutuksen kannalta ratkaisevan tapahtuman aiheut-
tamana muuna ajankohtana. Ratkaisevalla tapahtumalla tarkoitetaan 
tässä esim. kuolemantapausta, koko eläkkeen maksua, takaisinostoa 
tai peruuttamista. 

Kun vakuutusmaksut maksetaan kuukausittain, veloitetaan kuukau-
sittainen toimenpidepalkkio, ja kun vakuutusmaksut maksetaan 
vuosittain veloitetaan vuosittainen toimenpidepalkkio. Toimenpi-
depalkkio veloitetaan vakuutusmaksusta sijoituskulun jälkeen. Kun 
vakuutus päättyy, toimenpidepalkkio veloitetaan siten, että Yhtiö 
ottaa haltuunsa tarvittavan määrän vakuutukseen liitettyjä rahasto-
osuuksia. 
Yhtiöllä on oikeus veloittaa kulu rahasto-osuuksien vaihtamisen 
yhteydessä. Yhtiöllä on oikeus veloittaa myös muita ylimääräisä ku-
luja, jos Yhtiölle aiheutuu ylimääräisiä kuluja vakuutuksenottajan tai 
vakuutetun pyynnöstä, toimenpiteistä tai laiminlyönneistä. 
Yhtiö pidättää itsellään oikeuden korottaa toimenpidekulun tu-
levaisuudessa, jos Irlannin RPI-indeksi muuttuu. Yhtiö pidättää 
itsellään oikeuden veloittaa asiakkaalta myös Yhtiölle määrätyt verot 
edellyttäen, että verot kohdistuvat tiettyyn vakuutukseen. 
Yhtiön hallitus päättää voimassa olevista kuluista ja kulujen laskemis-
perusteista. Kulut voivat muuttua vakuutuksen voimassaoloaikana. 
Voimassa olevat kulut ilmenevät kullakin hetkellä voimassa olevasta 
erillisestä tiedotteesta. 
E. Eläkkeen maksaminen
Eläke maksetaan euroissa vakuutetun valinnan mukaan. 
Ensimmäinen eläkkeenmaksu tapahtuu eläkeiän saavuttamista 
seuraavan kuukauden aikana, ellei vakuutettu ole muuttanut mak-
suajankohtaa. Eläke maksetaan kuukausittain, neljännesvuosittain 
tai vuosittain vähintään kahden (2) vuoden aikana ottaen huomioon 
Suomen lainsäädännöstä mahdollisesti aiheutuvat rajoitukset. 
Vakuutettu voi valita yhden seuraavista maksuvaihtoehdoista: 
�. Kiinteä euromäärä 
2. Vaihteleva euromäärä 
3. Kiinteä prosenttiosuus rahasto-osuuksista 
4. Vaihteleva prosenttiosuus rahasto-osuuksista 
Vakuutettu voi muuttaa eläkkeen määrää ja maksuajankohtaa. Yhtiö 
huomioi ennen eläkkeen maksamista Suomen lainsäädännön mahdol-
lisesti asettamat vähimmäisvaatimukset. 
Yhtiön ilmoittamana, kunkin kalenterikuukauden tiettynä päivänä 
myydään tarpeellinen määrä rahas-to-osuuksia jokaisesta rahastosta 
kaikkien vakuutukseen liitettyjen rahasto-osuuksien arvon suhteessa. 
Eläke siirretään vakuutetun pankkitilille seitsemän (7) päivän kulu-
essa rahasto-osuuksien myynnistä. 
Vakuutuksenottaja tai vakuutettu voi vaihtaa rahastoosuuksia koko 
eläkkeen maksuaikana. 
Jos rahasto-osuuksien yhteenlaskettu arvo alittaa Yhtiön päättämän 
vähimmäismäärän Yhtiö myy kaikki jäljelläolevat rahasto-osuudet 
mahdollisimman pian ja eläkevakuutus päättyy. Mahdollisesti jäljel-
läoleva arvo maksetaan rahana vakuutetulle. 
F. Takaisinosto 
Jos vakuutuksenottaja on vakuutettu, voi vakuutuksenottaja voi-
massaolevan lainsäädännön mukaisesti vaatia takaisinostoa ennen 
eläkemaksua ainoastaan seuraavissa tapauksissa: 
�.  vakuutuksenottajan puolison kuollessa, 
2.  vakuutuksenottajan avioeron tullessa voimaan, 
3.  vakuutuksenottaja on ollut työttömänä vähintään kaksisataa (200) 

päivää viimeisten kolmensadan kuudenkymmenenviiden (365) 
päivän aikana, tai 

4. vakuutuksenottaja on lopullisesti työkyvytön siinä työssä, johon 
vakuutuksenottajalla on koulutus ja jossa hän on ollut vähintään 
yhden (�) vuoden. Työkyvyttömyyden tutkii Yhtiön hyväksymä ja 
työterveyteen erikoistunut lääkäri. 

Jos vakuutuksenottaja on vakuutetun työnantaja, voi vakuutuksenot-
taja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti vaatia takaisinostoa, 
jos vakuutetun työntekijän työsuhde työnantajaan päättyy ennen 
eläkkeenmaksua. 
Vakuutuksenottajan on ilmoitettava Yhtiön Suomen sivuliikkeen 
konttorille kirjallisesti yllä mainitusta tapahtumasta kuuden (6) 
kuukauden kuluessa tapahtumasta. 
Jos takaisinosto suoritetaan ennen sovittujen vakuutusmaksujen mak-
suajan päättymistä, veloitetaan keskeytyskulu D.3-kohdan mukaises-
ti. Jos takaisinosto kuitenkin tapahtuu myöhemmin kuin viisitoista 
(�5) vuotta vakuutuksen voimaantulopäivästä, keskeytyskulua ei 
veloiteta. 
Takaisinostoarvo vastaa vakuutukseen liitettyjen rahasto-osuuksien 
arvoa takaisinostovaatimuksen esittämishetkeen mennessä kerty-
neillä kuluilla vähennettynä. 
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Takaisinosto tapahtuu mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Yhtiön 
Suomen sivuliikkeen konttori on vastaanottanut kirjallisen takaisi-
nostovaatimuksen. Jos kyseessä on koko vakuutuksen takaisinosto, 
Yhtiön Suomen sivuliikkeen konttorin on ensin vastaanotettava 
alkuperäinen vakuutuskirja. 
Koko vakuutuksen takaisinoston jälkeen eläkevakuutus päättyy. 
G. Kuolemantapauskorvaus 
Vakuutetun kuoleman johdosta vakuutuskorvaus maksetaan 
kertakorvauksena. Eläkevakuutuksen kuolemantapauskorvauksen 
määrä on sata (�00) prosenttia vakuutukseen liitettyjen sijoitusrahas-
toosuuksien arvosta kertyneillä kuluilla vähennettynä sinä ajankohta-
na, jolloin Yhtiö sai tiedon kuolemantapauksesta. 
Ilmoitus vakuutetun kuolemantapauksesta tulee antaa Yhtiölle kirjal-
lisena mahdollisimman pian. Ilmoitukseen tulee liittää kuolintodistus 
tai jokin muu asiakirja, joka todistaa kuolemantapauksen. Yhtiön 
katsotaan saaneen tiedon kuolemantapauksesta vasta, kun ilmoitus 
on tehty edellä mainitulla tavalla ja Yhtiö on sen vastaanottanut. 
Yhtiön ei tarvitse hankkia tietoja kuolemantapauksista. Mikäli Yhtiö 
omasta aloitteestaan hankkii tiedon kuolemantapauksesta, katsotaan 
Yhtiön saaneen tiedon kuolemantapauksesta sinä hetkenä, kun Yhtiö 
on hankkinut tiedon. 
Kuolemantapauksen johdosta tapahtuva vakuutuskorvauksen maksa-
minen edellyttää, että alkuperäinen vakuutuskirja lähetetään Yhtiön 
Suomen sivuliikkeen konttoriin. Sen, joka vaatii vakuutuskorvausta, 
tulee, ellei henkilö itse ole vakuutuksenottaja, näyttää toteen oikeu-
tensa vakuutuskorvaukseen. 
Yhtiö maksaa vakuutuskorvauksen viimeistään kuukauden kuluttua 
siitä, kun vakuutuskorvausta vaatinut on toiminut yllä mainitulla ta-
valla. Jos Yhtiö maksaa vakuutuskorvauksen myöhemmin kuin edellä 
on määrätty, Yhtiö maksaa korkolain mukaisen viivästyskoron. 
Yhtiöllä on oikeus, ellei muuta sovita, suorittaa vakuutuksen mukai-
nen vakuutuskorvaus avaamalla vastaanottajan lukuun tili suoma-
laisessa pankissa ja suorittaa korvaus maksamalla vakuutuskorvaus 
tälle pankkitilille. 
Kuolemantapauskorvauksen maksamisen jälkeen eläkevakuutus 
päättyy. 
H. Vakuutuksen luovutus ja panttaus
Ilmoitus vakuutuksen luovutuksesta tai panttauksesta on annettava 
Yhtiölle kirjallisesti. Luovutus tai panttaus sitoo Yhtiötä vasta siitä 
hetkestä lukien, kun Yhtiön Suomen sivuliikkeen konttori on vastaa-

nottanut kirjallisen ilmoituksen ja Yhtiö on kirjallisesti vahvistanut 
vastaanottaneensa ilmoituksen. Yhtiö ei vastaa vakuutuksen luov-
utuksen tai panttauksen laillisuudesta eikä vakuutuksen luovutuksen 
tai panttauksen veroseuraamuksista tai muista seurauksista. 
I. Kirjalliset ilmoitukset ym
Yhtiölle osoitettavat vaatimukset, esitys vakuutuksen tai edunsaaja-
määräyksen muuttamiseksi, vaatimus rahasto-osuuksien vaihtamises-
ta, ilmoitus osoitteenmuutoksesta ja jokaisesta vastaavasta muutokse-
sta tulee antaa kirjallisena Yhtiön Suomen sivuliikkeen konttorille. 
Vaatimus rahasto-osuuksien vaihtamisesta ja vakuutuksen muut-
tamisesta, lukuunottamatta edunsaajamääräyksen muuttamista, 
voidaan lähettää Yhtiön Suomen sivuliikkeen konttorille telefaksilla 
edellyttäen, että vaatimukset lähetetään sellaisesta yrityksestä, jonka 
kanssa Yhtiö on yhteistyössä. 
Lähettäjä vastaa siitä, että kirjallinen asiakirja tai telefaksi saapuu 
perille Yhtiöön. 
J. Vakuutusehtojen muuttaminen 
Mikäli suomalainen tai ulkomainen lainsäädäntö, asetus tai vira-
nomaispäätös, joka vaikuttaa Yhtiöön, Yhtiön myöntämään vakuu-
tukseen, rahastoihin tai rahaston varoihin, tulee voimaan, muuttuu 
tai kumotaan tai jos olosuhteet muutoin muuttuvat, Yhtiöllä on 
oikeus muuttaa vakuutuksen ehtoja tarkoituksenmukaisella tavalla 
ottaen huomioon vaadittavan muutoksen luonne, olosuhteet ja va-
kuutuksenottajien asema yleensä. 
Yhtiö lähettää vakuutuksenottajille kirjallisen ilmoituksen vakuu-
tusehtojen muuttamisesta viimeistään kuukautta ennen kuin Yhtiö 
alkaa soveltaa muutettuja ehtoja. 
K. Force majeure
Yhtiö ei vastaa elinkeinonharjoittajaa kohtaan, jota ei ole rinnastetta-
vissa kuluttajaan, sellaisesta vahingosta, joka johtuu Suomen tai ulko-
maisen lainsäädännön tai asetuksen muutoksesta, viranomaispäätök-
sestä, sodasta, lakosta, saarrosta, boikotista tai työnantajan työsulusta 
tai muusta Yhtiöstä riippumattomasta seikasta. Edellä mainittu 
rajoitus koskee myös sellaista lakkoa, saartoa, boikottia tai työsulkua, 
jossa Yhtiö itse on ko. konfliktin kohde tai aiheuttaja. Mikäli Yhtiö on 
estynyt suorittamasta maksua tai jotain muuta toimenpidettä edellä 
mainittujen olosuhteiden takia, voidaan toimenpide siirtää, kunnes 
sen este on poistunut. Yhtiö korvaa vain Yhtiön törkeästä huolimat-
tomuudesta aiheutuneet vahingot. 


