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SEB-konserni 
SEB-konserni on johtava pohjoismainen 

finanssilaitos. Olemme asiakassuhdepankki, joka 

on voimakkaasti sitoutunut tuottamaan lisäarvoa 

asiakkaille ja tarjoamme laajan valikoiman 

pankkipalveluita kaikille asiakasryhmille Ruotsissa 

ja Baltian maissa. Suomessa, Tanskassa, Norjassa 

ja Saksassa toiminnan painopiste on yritysten ja 

instituutioiden finanssipalveluissa.

Vuonna 2018 SEB:n pitkän aikavälin Moody’s 

–luottoluokitus oli Aa3 ja Standard & Poor’s –

luottoluokitus A+.
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Kestävä kehitys
SEB-konserni haluaa olla kestävän kehityksen 
roolimalli - kehittämällä hallinnointitapojaan, 
suojelemalla ympäristöä ja antamalla panoksensa 
koko yhteiskunnalle. Pankki tarjoaa kestäviä 
tuotteita ja neuvoja sekä ottaa huomioon kestävän 
kehityksen näkökohdat luottoanalyysiprosessissaan 
sekä sijoitusten hallintaprosessissaan. The Green 
Bond–konsepti kehitettiin 2007/2008 SEB:n ja 
Maailmanpankin yhteistyössä vastineena sijoittajilta 
tulevaan lisääntyneeseen kysyntään sitoutumisesta 
ilmastoon liittyviin mahdollisuuksiin. 

Avainfaktoja SEB-konsernista
 SEB-konsernin Standard & Poor’s –  
 luottoluokitus on A+

 SEB-konsernin varat olivat yhteensä 
 256 miljardia euroa ja hallinnoitavat varat   
 169 miljardia euroa vuonna 2018

 4 000 000 yksityisasiakasta

 400 000 PK-yritysasiakasta

 2300 suuryritysasiakasta ja 700    
 rahoituslaitosta   

 15 000 työntekijää maailmanlaajuisesti

  SEB-konserni on luotettava ja vahva 
kumppani, jolla on edustus 20 maassa 
maailmanlaajuisesti

  Vakavaraisuus mitattuna ensisijaisilla omilla 
varoilla (Common Equity Tier 1) nousi 19,7 
prosenttiin (2018)

 Ruotsin markkinajohtaja sijoitussidonnaisten  
 vakuutusten tarjoamisessa

 SEB-konsernin pääkonttori sijaitsee   
 Tukholmassa.

SEB-konsernin yritysten luottoluokitukset löytyvät  
www.sebgroup.com
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SEB Life International
SEB Life International Assurance Company DAC on 
Irlannissa rekisteröity ja säännelty henkivakuutusyhtiö, 
joka harjoittaa vakuutuspohjaisten sijoitustuotteiden 
rajat ylittävää jakelua EU:n kolmannen 
henkivakuutusdirektiivin mukaisesti.

Yritys on SEB-konsernin omistaman SEB Life and 
Pension Holding AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö

SEB Life International ylläpitää omia pääomavarauksia ja vakavaraisuusmarginaalia.

• Solvency II vakavaraisuusaste 146%

• Hallinnoitavat varat 7 miljardia euroa (maaliskuu 2019)

Henkivakuutusyhtiöiden tapa toimia
Henkivakuutusyhtiöt ottavat vastaan 
vakuutuksenottajilta vakuutusmaksuja ja kaikki 
vakuutusmaksut kootaan yhteen saatavien 
takaisinmaksuturvaa varten. Henkivakuuttamisen 
riskejä pienennetään jälleenvakuuttamisella. 
Sijoitussidonnaisessa vakuuttamisessa vakuutusmaksut 
sijoitetaan vakuutuksenottajien puolesta useisiin 
sisäisiin rahastoihin. Takaisinmaksut suoritetaan 
myymällä varoja, jotka sisältyvät vakuutussopimuksen 
sijoituksiin. 

Varat ja velat täsmäytetään, sillä 
henkivakuutusyhtiöiden kokonaisvarojen on oltava 
velkoja suuremmat. Vakavaraisuusmarginaali on 
”ylimääräinen kerros” varoja, joka ylittää velkojen 
määrän. Vakuutusyhtiöt täsmäyttävät varat ja velat, 
joten jos varojen arvo laskee, myös vastaavan velan 
arvo laskee.

SEB Life International on sijoitussidonnainen 
henkivakuutusyhtiö eikä näin ollen anna sijoitustakuita 
ja tästä johtuen riskiprofiili on alhaisempi, kuin 
perinteisillä henkivakuutusyhtiöillä. Kun takuita ei ole, 
sijoitusriski jää vakuutuksenottajalle, ei vakuuttajalle.

Henkivakuutusyhtiö on vastuussa asiakkaiden 
vakuutuksien varojen kokonaisarvon ulosmaksamisesta 
vakuutuksiin liittyvien ehtojen mukaisesti. Nämä varat 
on kirjattu henkivakuuutusyhtiön erilliseen rekisteriin, 
jota päivitetään jatkuvasti.

Henkivakuutusyhtiöiden valvonta
Kaikki Irlannissa sijaitsevat henkivakuutusyhtiöt 
ovat Irlannin keskuspankin tarkassa valvonnassa. 
Irlanti on Euroopan unionin jäsenvaltio, ja Irlannin 
lainsäädäntö vastaa täysin EU:n lakia ja vaatimuksia. 
Irlanti on Euroopan Unionin suurin vakuutuspalveluiden 
keskittymä.

Yhtiön ensisijaiset valvontaelimet ovat sen hallitus ja 
Irlannin keskuspankki:

             SEB Life International on 
suoraan Irlannin keskuspankin 
(Central Bank of Ireland) 
valvonnan ja sääntelyn alainen 
(www.centralbank.ie)

Yksityiskohtaiset taloudelliset raportit 
tulee toimittaa Irlannin keskuspankille 

Yhtiöllä tulee olla vakuutustekniset varaukset, 
jotka vastaavat kaikkien vakuutuksenottajille 
kuuluvien velkojen kokonaisarvoa.

Vakuutusteknisen vastuuvelan 
ylittävää vakavaraisuusmarginaalia on 
ylläpidettävä tuotelinjakohtaisesti.

Fit & Proper vaatimukset yhtiön johdolle
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Vakuutus – vakaa sijoitusympäristö
Henkivakuutusyhtiöt ovat matalan riskin organisaatioita, joiden suojaustasot tarjoavat vakuutuksenottajille 
taloudellista turvaa. Lisäturvaa tuovat myös henkivakuutusyhtiöiden valvonta ja säätely. Useat mekanismit 
suojaavat vakuutuksenottajia:

Erillinen juridinen yksikkö
SEB Life International on SEB 
konsernissa täysin itsenäinen juridinen 
yksikkö, jota valvoo ja säätelee Irlannin 
keskuspankki (www.centralbank.ie). 
SEB Life, joka on erikseen pääomitettu 
ja säännelty yhtiö, on turvattu 
kolmansien osapuolien pankkien 
vastapuoliriskiltä.

100-prosenttisesti sijoitussidonnaista 
liiketoimintaa
SEB Life Internationalin liiketoiminta 
on lähes 100-prosenttisesti 
sijoitussidonnaista, ei 
laskuperustesidonnaisia vakuutuksia 
ja lisäksi riskietuuksien määrä on 
erittäin pieni. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että vakuutuksenottajat 
kantavat sijoitusriskin omista 
vakuutuksistaan. Jos yksi 
vakuutussopimus kärsii tappioita 
huonon sijoituskohteen vuoksi, tämä ei 
vaikuta muihin vakuutussopimuksiin. 
Riskiliiketoiminnan määrä on 

vähäinen (rahastoarvojen lisäksi 
henkivakuutusturva) ja lähes kaikki 
riskit on jälleenvakuutettu niin, 
että lopullinen riski jää ulkoisille 
jälleenvakuuttajille.

Vastapuoliriski
Jos vakuutukseen liitettyihin 
sijoituskohteisiin liittyy 
vastapuoliriski, se kuuluu 
tosiasiassa vakuutuksenottajalle. 
Tämä selostetaan aina selvästi 
aineistossamme. Tästä syystä 
vastapuolen kyvyttömyys suorittaa 
velvoitteensa ei aiheuta tappioita 
SEB Life Internationalille, sillä 
SEB Life International ei ole 
velvollinen korvaamaan kyseisiä 
tappioita vakuutuksenottajille. Näin 
ollen vastapuolen kyvyttömyys 
vastata velvoitteestaan ei vaikuta 
suoraan SEB Life Internationalin 
vakavaraisuuteen tai muihin 
vakuutuksenottajiin.

           Solvenssi II –
sääntelyn mukainen 
vakavaraisuutemme  
on 146% EU:n 
vakuutusalan 
sääntelyn mukaisesta 
vähimmäispääomasta 
(eli nelinkertaisesti 
minimivaatimuksen 
mukainen pääoma).
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Henkivakuutusyhtiöiden 
vakavaraisuusvaatimukset 
pankkeihin verrattuna
Tärkein ero vakuutusyhtiön ja 
pankin välillä sääntelyn kannalta 
on se, että pankeilta ei edellytetä 
koko talletusmäärän hallussapitoa 
jatkuvasti, vaan ne voivat käyttää 
talletuksia lainaamalla niitä 
muille asiakkaille. Toisin sanoen 
pankin talletusten määrä (jonka 
se joutuu maksamaan takaisin 
tallettajille pyydettäessä) ei vastaa 
sen varoja 100-prosenttisesti. 
Henkivakuutusyhtiöiltä sen 
sijaan edellytetään, että 
kaikkien sijoitussidonnaisiin 
vakuutussopimuksiin liittyvien 
varojen tulee aina olla saatavissa, 
minkä lisäksi niiltä edellytetään 
tiettyä vakavaraisuusmarginaalia 
(kuvattu edellä). Tästä syystä 
vakuutusyhtiöissä ei voisi tapahtua 
sellaista ”talletuspakoa”, jota 
voi tapahtua pankeissa, sillä 
vakuutusyhtiöillä tulee aina olla 
vastaavat varat saatavilla.

Osinkojen maksuja koskevat 
rajoitukset
SEB Life International ei voi 
maksaa osinkoja emoyhtiölle, 
mikäli varojemme arvo ei ylitä 
vastuidemme arvoa. Toisin 
sanoen voimme maksaa osinkoa 
vain, jos teemme riittävästi 
voittoa. Tämän kaltaiset 
säännökset estävät varojen 
alasajon vakuutuksenottajiemme 
etujen vastaisesti, mikä 
suojaa heidän sijoituksiaan. 
Tämä suojaa myös SEB Life 
Internationalin vakuutuksenottajia 
emoyhtiöltämme (tai 
selvitysmieheltä), mikäli se yrittäisi 
nostaa SEB Life Internationalin 
varoja maksaakseen ne velkojilleen 
siinä epätodennäköisessä 
tilanteessa, että emoyhtiö ei kykene 
vastaamaan velvoitteistaan.

Mikäli irlantilaisen vakuutusyhtiön 
toiminta lakkautettaisiin
Solvenssi II-direktiivi 2009/138/EY 
on osa Irlannin lainsäädäntöä. Sen 
mukaan kaikki vakuutusyhtiön varat 
tulee käyttää vakuutuksenottajien 
saatavien maksamiseen ennen 
yhtiön muiden mahdollisten 
velkojien saatavia (pois lukien 
selvitysmiesten ja valtiontalouden 
tarkastusviranomaisten 
palkkiot) mikäli vakuutusyhtiön 
toiminta lakkautetaan. Toisin 
sanoen vakuutuksenottajat ovat 
ensisijaisia varojen saajia yhtiöltä. 
Tämä merkitsee myös sitä, että 
irlantilaiset vakuutusyhtiöt eivät voi 
käyttää vakuutuksenottajien varoja 
lainan vakuutena.
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Viranomaisen oikeus väliintuloon
Henkivakuutusyhtiöiltä edellytetään vuosittaista 
ilmoitusta Irlannin keskuspankille, jolla osoitetaan 
vakavaraisuus sekä niiden varojen määrä, 
jotka ylittävät vähittäisvaatimuksena olevan 
vakavaraisuusmarginaalin. Jos vakavaraisuusasema 
heikkenee, viranomaisella on oikeus väliintuloon, ja se 
voi vaatia taloudellisen tilanteen vakautusohjelmaa. 
Yhtiöltä voidaan jopa vaatia uusien vakuutussopimusten 
solmimisen lopettamista tai muita tarpeellisiksi 
katsottuja toimenpiteitä.

Onko henkivakuutusten suhteen olemassa sijoittajien 
korvausjärjestelmää?
Irlannissa ei ole olemassa virallista korvausjärjestelmää 
sijoittajille henkivakuutusten suhteen. Sen sijaan 
henkivakuutusyhtiöitä, niiden toimintaa ja niiden 
velkojen vakuutena olevia varoja valvotaan tarkasti niin, 
että maksukyvyttömyys on erittäin epätodennäköinen 
vaihtoehto. Kuten edellä on todettu, meiltä 
edellytetään varoja, jotka vastaavat 100-prosenttisesti 
vastuitamme sekä lisäksi pääomaa kattamaan 
vakavaraisuusmarginaalin. SEB Life Internationalin oma 
pääoma on 146 % vähimmäispääomavaatimuksesta. 
Lisäksi henkivakuutusyhtiöitä koskeva 
valvontajärjestelmä Irlannissa perustuu EU-
lainsäädäntöön ja on erittäin tiukka.
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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 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

Katso netistä!
Lisätietoja löydät osoitteesta 
www.seb.ie


