
POP ELÄMÄNVARA 
HINNASTO VOIMASSA 1.1.2019 ALKAEN 

POP Elämänvara on yhdistelmävakuutus, joka koostuu 
joustavamaksuisesta kapitalisaatiosopimuksesta ja vaka-
van sairauden vakuutuksesta. Vakuutus sisältää oikeuden 
säästöön ja vakavan sairauden turvaan. 

POP Elämänvarasta veloitettavien maksujen euro- tai 
prosentuaaliset määrät on määritelty tässä hinnastossa. 
Tämän hinnaston euromäärät ovat vuoden 2018 tasossa. 
Vakuutusyhtiöllä on ehdoissa määritellyin tavoin oikeus 
muuttaa vakavan sairauden turvan ja kapitalisaatioso-
pimuksen vakuutusmaksuja, laskuperusteita tai muita 
sopimusehtoja. 

Edellisten lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa  
hinnaston euromääriä elinkustannusindeksiä vastaavasti.  
Korotus voi olla enintään sitä muutosta vastaava, joka 
elinkustannusindeksin pisteluvussa on tapahtunut vuoden 
2017 lokakuusta korotusta edeltävän vuoden lokakuuhun. 
Veloitusten laskentaperiaatteet on määritelty laskuperus-
teissa. 

Vakuutusmaksu kohdistetaan aina kapitalisaatiosopimuk-
selle. Kapitalisaatiosopimuksen säästöosan pääomas-
ta laskutetaan kuukausittain vakavan sairauden turvan 
hinnaston mukainen maksu. POP Elämänvaran kuukausit-
taisen maksusuunnitelman minimimaksu on 100 € kuu-
kaudessa. 

Kuukausittain perittävät maksut veloitetaan vakuutuksen 
päättyessä päättymispäivään saakka laskettuna. 

Vakuutuksesta perittävät kulut ja vakuutuksen sijoi-
tuskohteen kulut on huomioitu vakuutuksen tarjouslas-
kelmassa ja vuotuisessa tiliotteessa Finanssivalvonnan 
pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja 
tuottojen ilmoittamisesta annettujen määräysten ja ohjei-
den mukaan. Vakuutuksen sijoituskohteen kulut on ilmoi-
tettu sijoituskohteen avaintietoesitteessä. Sijoituskohteen 
kulut eivät ole osa vakuutussopimusta. 

Vakuutusyhtiö voi muuttaa hinnastoa ilmoittamalla muu-
toksesta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. 

1. Vakuutuksen hoidosta ja vakuutusturvan ylläpidosta 
perittävät maksut 

POP Elämänvaraan maksetuista vakuutusmaksuista 
peritään maksupalkkio. Maksupalkkio on 1,0 prosenttia 
maksusta. 

Säästöstä peritään kuukausittain hoitopalkkio. Hoitopalk-
kio on 0,5 % vuodessa säästöstä, minimissään 4 € / kk 
viiden vuoden jälkeen. 

Säästön uudelleensijoituksesta ja tulevien maksujen sijoi-
tussuunnitelman muutoksesta peritään maksu säästöstä 
uudelleensijoituksen tai muutoksen yhteydessä. Säästön 
uudelleensijoituksesta peritään 50 euroa vuoden seitse-
männestä (7) toimeksiannosta lukien. Tulevien maksujen 
sijoitussuunnitelman muutoksesta peritään 10 euroa vuo-
den seitsemännestä (7) toimeksiannosta lukien. 

POP Elämänvaraan liitetystä vakavan sairauden turvas-
ta peritään kuukausittain taulukon mukainen maksu, joka 
määräytyy vakuutetun iän, vakuutusturvan määrän ja 
tupakoinnin mukaan. Vakuutettu on tupakoiva, jos hän 
käyttää tai on käyttänyt poltettavia tupakkatuotteita 
viimeisen 12 kuukauden aikana. 

-

Vakavan sairauden turvan vakuutusmaksut / kk 
Korvaus 
määrä 

20 000 € 40 000 € 

Ikä Ei-tupakoiva Tupakoiva Ei-tupakoiva Tupakoiva 

<20 0,56 € 0,70 € 1,12 € 1,40 € 

20–29 0,96 € 1,73 € 1,92 € 3,46 € 

30–39 2,32 € 4,30 € 4,63 € 8,61 € 

40–44 5,27 € 10,75 € 10,53 € 21,51 € 

45–49 8,67 € 18,69 € 17,34 € 37,38 € 

50–54 15,09 € 33,54 € 30,19 € 67,08 € 

55–59 23,05 € 51,27 € 46,10 € 102,55 € 

60–64 36,67 € 83,74 € 73,34 € 167,49 € 

2. Nostosta perittävät maksut 
Säästön nostosta peritään 1,0 % nostettavasta summasta. 

3. Muut toimenpidemaksut 

Toimenpide Maksu 
Muu vakuutussopimuksen muutos 50 € 

Vakuutuksen panttaus 50 € 

Muu laajempi selvitystyö 100 € kultakin alkavalta tunnilta 

POP Elämänvara –vakuutuksen myöntää Sp-Henkivakuutus Oy. 
Sopimuksen vakavan sairauden turvan myöntää Chubb. 

Sp-Henkivakuutus Oy 
Teollisuuskatu 33, 
00510 Helsinki 
Puh. 010 572 1008 
www.sphenki.f 
Y-tunnus: 2082534-1 
Kotipaikka: Helsinki 

Chubb European Group SE, 
sivuliike Suomessa 
Mannerheimintie 16 A 9, 
00100 Helsinki 
Puh. 09 6861 5151 
www.chubbvakuutus.f 
Y-tunnus 1855034-2 
Kotipaikka: Ranska 

www.chubbvakuutus.fi
www.sphenki.fi

