
 

POP LIVSKRAFT  
PRISLISTA I KRAFT FRÅN 1.1.2019 

POP Livskraft är en kombinationsförsäkring, som består  
av ett kapitaliseringsavtal med fexibla premier och en 
försäkring vid allvarlig sjukdom.  Försäkringen innehåller  
rätten till besparingen och skyddet vid allvarlig sjukdom. 

Avgifternas euro- eller procentbelopp som debiteras från 
POP Livskraft har fastställts i denna prislista. Eurobelop-
pen i denna prislista är på 2018 års nivå. Försäkringsbo-
laget har rätt att på sätt som fastställts i försäkringsvill-
koren ändra försäkringspremier, beräkningsgrunder eller  
andra avtalsvillkor för skyddet vid allvarlig sjukdom och 
kapitaliseringsavtalet. 

Utöver ovanstående har försäkringsbolaget rätt att höja 
prislistans eurobelopp som motsvarar levnadskostnads-
indexets utveckling. Höjningen kan högst motsvara den 
ändring, som har skett i levnadskostnadsindexets poängtal 
från oktober år 2017 till oktober det år som föregår höj-
ningen. Debiteringarnas beräkningsprinciper har fastställts 
i beräkningsgrunderna. 

Försäkringspremien allokeras alltid till kapitaliseringsav-
talet. Från kapitaliseringsavtalets besparingsdels kapital 
faktureras månatligen premien enligt prislistan för skyddet 
vid allvarlig sjukdom. Den månatliga minimipremien enligt 
betalningsplanen för POP Livskraft är 100 € i månaden. 
   
När försäkringen upphör debiteras de premier som faktu-
reras månatligen ända till avslutningsdagen beräknat. 
 
Kostnader som debiteras från försäkringen och försäkring-
ens placeringsobjekts kostnader har beaktats i försäk-
ringens offertkalkyl och i det årliga kontoutdraget enligt 
de bestämmelser och anvisningar som Finansinspektio-
nen har gett för anmälning av långtidssparavtalens och 
försäkringarnas kostnader och avkastning. Försäkringens 
placeringsobjekts kostnader har meddelats i broschyren 
Faktablad för investeraren. Placeringsobjektets kostnader  
är inte en del av försäkringsavtalet. 

Försäkringsbolaget kan ändra prislistan genom att medde-
la om ändringen en månad innan ändringen träder i kraft. 

1. Premier som debiteras för skötsel av försäkringen och 
för upprätthållande av försäkringsskyddet  

För försäkringspremier som betalas till POP Livskraft debi-
teras en premieavgift. Premieavgiften är 1 % av premien. 

Från besparingen debiteras månatligen en skötselavgift. 
Skötselavgiften är  0,5 % av besparingen i året, minimi 4 € 
/ månad efter 5 år. 

För omplacering av besparingen och ändring av place-
ringsplanen för kommande premier debiteras en avgift 
från besparingen i samband med omplaceringen eller  
ändringen. För omplacering av besparingen debiteras 50 
€ från årets sjunde (7) omplaceringsuppdrag. För ändring 
av placeringsplanen för kommande premier debiteras 10 € 
från årets sjunde (7) ändringsuppdrag. 

För skyddet vid allvarlig sjukdom som kopplats till POP 
Livskraft debiteras månatligen en premie enligt tabellen, 
som fastställs enligt den försäkrades ålder, försäkrings-
skyddets belopp och tobaksrökning. Den försäkrade är en 
som röker, om denne använder eller har använt tobakspro-
dukter som röks under de senaste 12 månaderna. 

-

Försäkringspremierna för skyddet vid allvarlig sjukdom 
i månaden 
Ersättnings 
belopp 

20 000 € 40 000 € 

Ålder Icke-rökare Rökare Icke-rökare Rökare 

<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. Avgifter som debiteras för lyft 
För lyft av besparing debiteras 1,0 % av beloppet som 
lyfts. 

3. Andra åtgärdsavgifter 

Åtgärd Avgift 
Annan ändring av försäkringsavtalet 50 € 

Pantsättning av försäkringen 50 € 

Annat mera omfattande utrednings- 100 € för varje påbörjad timme 
arbete 

POP Livskraft-försäkringen beviljas av Sb-Livförsäkring Ab. 
Avtalets skydd vid allvarlig sjukdom beviljas av Chubb. 

Sb-Livförsäkring Ab 
Industrigatan 33, 00510 Helsingfors 
Tel. 010 572 1008 
www.sbliv.f 
FO-signum: 2082534-1 
Hemort: Helsingfors 

Chubb European Group SE, 
flial i Finland 
Mannerheimvägen 16 A 9, 
00100 Helsingfors 
Tel. 09 6861 5151 
www.chubbvakuutus.f 
FO-signum: 1855034-2 
Hemort: Frankrike 

www.chubbvakuutus.fi
www.sbliv.fi

