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1. POP ELÄMÄNVARAN SISÄLTÖ  
JA VOIMASSAOLO 

1.1. Vakuutuksen sisältö 

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

Säästö maksetaan vakuutuksenottajalle vakuutuskirjalle sovitun vakuutusajan 
päättyessä. Säästö tai osa siitä maksetaan myös vakuutuksen voimassa ollessa, 
jos vakuutuksenottaja sitä vaatii, eikä vakuutusehdoissa ole muuta sovittu. 
Maksettavasta säästöstä tai sen osasta vähennetään hinnaston mukaiset kulut. 

Vakavan sairauden turvasta maksetaan korvaus, kun vakuutuksenottaja 
sairastuu sopimuksen voimassa ollessa vakuutusehdoissa määritellyllä tavalla 
vakavasti. Vakavan sairauden turvan vakuutetun iän mukaiseen hinnoitteluun 
perustuvat vakuutusmaksut vähennetään sopimukseen maksetuista säästöosan 
pääomasta. Vakuutusmaksut on eritelty hinnastossa. 

Vakavan sairauden turvassa on kyse jatkuvasta henkilövakuutuksesta, joka 
jatkuu sopimuksessa määriteltyyn enimmäisikään tai vahinkotapahtumaan. 

Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö määritellään sopimusasiakirjoissa, 
joita ovat vakuutushakemus, vakuutuskirja, vakuutusehdot, tuoteseloste tai 
muu sopimuksen syntymiseen mahdollisesti liittyvä asiakirja. Näiden lisäksi 
vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen 
lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja laskuperusteita. 

 

1.2. Eräiden termien merkitys 

Edunsaaja on vakavan sairauden turvan korvaukseen oikeutettu henkilö. 

Vakavan sairauden turva on vakuutussopimuksessa sovittu turva, jonka 
mukaan maksetaan korvaus, jos vakuutettu sairastuu turvan voimassa ollessa. 

Kapitalisaatiosopimus on vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välinen 
sijoitussopimus. Se poikkeaa muista vakuutusyhtiön tarjoamista tuotteista 
(esimerkiksi säästö- tai sijoitusvakuutuksista) siinä, että kapitalisaatiosopimuksen 
perusteella ei vakuuteta ketään. Kapitalisaatiosopimus on aina määräaikainen, 
koska ei ole vakuutustapahtumaa, joka muutoin päättäisi sopimuksen. 

Laskuperusteet ovat vakuutusmatemaattiset laskentasäännöt, joiden 
mukaan lasketaan säästö ja takaisinostoarvo. Laskuperusteiden lainmukaisuutta 
valvoo Finanssivalvonta. 

Sijoituskohde on vakuutuksenottajan oman säästäjätyyppinsä mukaan 
valitsema kohde, johon vakuutusmaksut tai säästö sijoitetaan. Valittavia 
sijoituskohteita esitellään vakuutuksen tuoteselosteessa ja sijoituskohdetta 
koskevissa esitteissä. 

Sijoitusrahastolla tarkoitetaan rahastoyhtiön hallinnoimaa rahastoa, jonka 
arvo noteerataan julkisesti. 

Sijoitussidonnaisina  sijoituskohteina voi olla sijoitusrahastoja, 
varainhoitopalvelua tai muu sijoitussidonnainen kohde. 

Sijoitussidonnainen säästön osa on säästön osa, jonka kehitys määräytyy 
vakuutuksenottajan valitsemien sijoitussidonnaisten sijoituskohteiden 
arvonkehityksen perusteella. 

Säästö on kapitalisaatiosopimukseen kertynyt varallisuuden määrä, joka 
on kertynyt pääomasta ja tuotoista ja josta on vähennetty vakuutusyhtiön 
ilmoittamat kulut sekä vakavan sairauden turvan maksut. 

Takaisinostoarvo on säästö vähennettynä laskuperusteen ja hinnaston 
mukaisilla maksuilla. 

Tiliote lähetetään vakuutuksenottajalle kerran vuodessa. Tiliotteesta ilmenee 
säästön kehitys ja muu vakuutuksen keskeinen sisältö. 

Vakuutetulla tarkoitetaan henkilöä, jonka sairastumisen johdosta 
vakuutussopimuksen mukainen korvaus vakavasta sairaudesta maksetaan. 

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan henkilöä, jonka kanssa vakuutusyhtiö 
on tehnyt vakuutussopimuksen tai henkilöä, jolle vakuutuksenottajan 
vakuutukseen perustuvat oikeudet ovat siirtyneet. 

Vakuutuksenantaja on vakuutusyhtiö, joka on myöntänyt POP Elämänvara 
–vakuutuksen tai sen turvan osan, kuten vakavan sairauden turvan. 

Vakuutuskirjalla tarkoitetaan vakuutuksenottajalle vakuutussopimuksen 
yhteydessä annettavaa asiakirjaa, johon on merkitty vakuutuksen keskeinen 
sisältö. Vakuutuskirja toimitetaan myös vuosittain kuukautta ennen kauden 
vaihtumista. 

Vakuutuskausi on kokonainen kalenterivuosi. Vakuutuksen ensimmäinen 
kausi päättyy seuraavaan vuoden vaihteeseen. Vakuutuskauden vaihtuessa 
vakuutusyhtiöllä on velvollisuus kuukautta ennen vakuutuskauden vaihtumista 
lähettää vakavan sairauden turvasta vakuutuskirja ja lasku sekä ilmoittaa 
mahdollisista ehtomuutoksista. 

Vakuutusmaksu on POP Elämänvara -vakuutukseen suoritettava maksu. 
Vakuutusmaksu kohdistetaan kapitalisaatiosopimuksen säästöön. Säästön 
pääomasta veloitetaan vakavan sairauden turva. 

Varainhoitopalvelu tarkoittaa rahastovarainhoitona toteutettavaa 
rahastotyyppistä sijoituskohdetta. Asiakas valitsee Varainhoitopalvelu-
sijoituskohteen oman säästäjätyyppinsä mukaisesti. Varainhoitaja sijoittaa 
varat eri markkinoille, valitulle sijoituskohteelle määriteltyjen rajojen puitteissa. 
Varainhoitopalvelu ei ole yksilöllistä täyden valtakirjan varainhoitoa. 

1.3. Vakuutuksen voimassaolo, peruuttaminen ja päättäminen 

1.3.1. Vakuutuksen voimaantulo 

Vakuutus voidaan myöntää, jos vakuutettu on 18–59-vuotias. 
Vakuutussopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että vakuutusta otettaessa 
kapitalisaatiosopimuksen vakuutuksenottaja ja vakavan sairauden turvan 
vakuutettu asuu vakituisesti Suomessa. 

Suomessa vakituisesti asuva tarkoittaa sitä, että henkilö on väestörekisterin 
mukaan kirjoilla Suomessa. Mikäli vakuutettu asuu Pohjoismaiden ulkopuolella 
yli 12 kuukautta, niin vakuutus päättyy. 

Vakuutusyhtiön vastuu alkaa vasta, kun ensimmäinen vakuutusmaksu 
on suoritettu. Maksu on vakuutuksen raukeamisen uhalla maksettava 
kuukauden kuluessa vakuutushakemuksen tekemisestä. Vakavan sairauden 
turva tulee voimaan 90 vuorokauden kuluttua ensimmäisen vakuutusmaksun 
maksamisesta. 

Esimerkki: Henkilö tekee vakuutushakemuksen pankissa 1.10. ja maksaa 
ensimmäisen maksun 30 päivän sisällä ja vakuutus tulee voimaan. Vakavan 
sairauden turva tulee voimaan 90 päivää vakuutusmaksun maksamisesta. 

1.3.2. Vakuutuksen peruuttaminen 

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutussopimus 30 päivän kuluessa 
vakuutuksen voimaantulosta. Peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti ja se on 
toimitettava tai lähetettävä vakuutusyhtiölle 30 päivän määräajan kuluessa. 
Peruuttaminen tarkoittaa sitä, että vakuutussopimus ei ole lainkaan tullut 
voimaan. 

Vakuutusyhtiö palauttaa maksetut maksut ilman korkoa viipymättä ja 
viimeistään 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta vakuutusyhtiölle. 
Maksuista vähennetään palauttamisen yhteydessä määrä, joka vastaa 
mahdollista sijoitussidonnaisen säästön osan arvon alentumista 
peruuttamispäivään saakka. 

Myös vakuutukseen sisältyvä vakavan sairauden turva peruuntuu, kun POP 
Elämänvara peruutetaan määräajan kuluessa, eikä siitä peritä maksua. 

1.3.3. Vakuutuksen päättyminen 

Vakuutus on voimassa sopimuskirjaan merkityn määräajan. 

Vakuutuksen säästöosa päättyy: 

•  vakuutusajan päättyessä tai 

•  koko jäljellä ole van säästön nostamista koskevan kirjallisen ilmoituksen 
saapuessa vakuutusyhtiölle. 

Vakuutuksen vakavan sairauden turva päättyy: 

•  vakuutusajan päättyessä, 

•  vakuutetun täyttäessä 65 vuotta, 

•  korv aukseen oikeuttavan, vakuutusehdoissa määritellyn sairauden 
diagnosointiin, 

•  vakuutuksen säästöosan päättyessä, 

•  v akuutuksen säästöosan pääoman ollessa niin vähäinen, ettei se enää riitä 
kattamaan vakavan sairauden turvan maksua, 

•  vakuutetun kuollessa tai 

•  v akavan sairauden turvan päättämistä koskevan kirjallisen ilmoituksen 
saapuessa vakuutusyhtiölle 
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1.3.4 Vakuutuksen irtisanominen  

Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus 

Vakuutuksenottajalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa POP Elämänvara 
–sopimus. Vakuutuksenottajan irtisanoessa säästöosan, päättyy aina 
myös vakavan sairauden turva. Vakavan sairauden turvan päättyminen, 
vakuutustapahtuman johdosta tai muusta syystä, ei päätä Elämänvaran 
säästöosaa ilman erillistä irtisanomista. 

Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus 

Säästöosa 

Vakuutusyhtiö voi irtisanoa kapitalisaatiosopimuksen 3 kuukauden 
irtisanomisajalla. Kun kapitalisaatiosopimus irtisanotaan, päättyy aina myös 
vakavan sairauden turva. 

Vakuutusyhtiö voi myös irtisanoa vakuutuksen, jos säästön määrä on alle 200 
euroa sen jälkeen, kun vakuutuksen alkamisesta on kulunut kolme vuotta. 

Vakava sairaus 

Vakuutusyhtiö voi irtisanoa vakavan sairauden turvan vakuutussopimuslain 
mukaisesti. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa henkilövakuutus tiedonantovelvollisuuden 
laiminlyönnin perusteella siten kuin vakuutussopimuslaissa on säädetty. 
Vakuutusyhtiö saa irtisanoa henkilövakuutuksen myös, jos vakuutettu 
on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman tai vakuutettu on 
vakuutustapahtuman jälkeen antanut vakuutusyhtiölle vilpillisesti vääriä tai 
puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen 
kannalta. Vakuutusyhtiön on irtisanottava vakuutus kirjallisesti ilman 
aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomisperusteesta. Henkilövakuutus 
päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt 
vakuutuksenottajalle irtisanomisperusteen sisältävän irtisanomisilmoituksen. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutussopimukseen sisältyvä 
vakavan sairauden turva päättymään vakuutusmaksukauden lopussa. 
Vakuutusmaksukausi on kalenterivuosi. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan saa 
irtisanoa vakavan sairauden turvaa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila 
on vakuutuksen voimaantulon jälkeen huonontunut eikä sen vuoksi, että 
vakuutustapahtuma on sattunut, paitsi aiemmin tässä ehtokohdassa mainitussa 
tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä koskevassa tilanteessa. 

1.4 Sopimusehtojen muuttaminen 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusaikana muuttaa kapitalisaatiosopimuksen 
vakuutusehtoja, vakuutusmaksuja, laskuperusteita ja muita sopimusehtoja, 
jos muutokseen on erityistä syytä yleisen vahinko- tai kuolevuuskehityksen tai 
yleisen korkotason muutoksen vuoksi, eikä vakuutussopimuksen sisältö muutu 
olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna. 

Vakavan sairauden turvan osalta vakuutusyhtiöllä on oikeus kalenterivuoden 
vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja ja vakuutusmaksua sekä muita 
sopimusehtoja, kun perusteena on: 

•  uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys, 

•  ennalta arv aamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, 
poikkeuksellinen luonnontapahtuma, suuronnettomuus) tai 

•  vahinkokehityksen tai korkotason muutos. 

Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, 
joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. 

Vakuutusyhtiö lähettää muutoksesta ilmoituksen asiakkaalle vähintään 
kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Vakavan sairauden turvassa 
vakuutusmaksukausi on kalenterivuosi ja vakuutusyhtiö tiedottaa muutoksista 
vähintään kuukautta ennen kauden vaihtumista. 

Edellisen lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia vakuutusehtoihin, 
hinnastoon ja laskuperusteisiin sisältyviä euromääriä tai euromääräisiä 
rajoja enintään sen verran, kuin elinkustannusindeksi on muuttunut siitä 
ajankohdasta, jolloin mainitut euromäärät viimeksi vahvistettiin. 

Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin sellaisia vähäisiä 
muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutuksen keskeiseen sisältöön. 

1.5. Maksamattomana päättyneen henkilövakuutuksen 
voimaansaattaminen 

Vakavan sairauden turvan vakuutusmaksut laiminlyöneellä 
vakuutuksenottajalla on oikeus viivästyneen maksun suorittamisella saattaa 

voimaan irtisanottu henkilövakuutus. Koko viivästynyt vakuutusmaksu, 
joka suoritetaan vakuutuksen pääomaan, on erääntyneet saatavat lisättynä 
hinnaston mukaisilla 4 kuukauden vakuutetun ikään perustuvilla vakavan 
sairauden turvan vakuutusmaksuilla. Maksu on suoritettava kuuden kuukauden 
kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Vakuutuksenottajalla ei kuitenkaan 
ole oikeutta saattaa vakuutusta voimaan, jos ensimmäinen vakuutusmaksu 
laiminlyödään (VSL 43.1 §). 

Kun vakuutuksenottaja maksaa viivästyneen vakuutusmaksun, 
vakuutuksenantajan vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä 
(VSL 43.3 §). Vakuutus tulee voimaan entisin ehdoin eikä vakuutuksen-
antaja vaadi vakuutuksenottajalta uutta terveysselvitystä tai ota vakuutukseen 
rajoitusehtoja vakuutuksenottajan uusien sairauksien vuoksi. 

1.6. Tiedonantovelvollisuuden laiminlyöminen 

Vakuutuksenottajan tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja 
täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla 
merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan 
tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista 
vakuutusyhtiölle antamansa vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot 
sekä ilmoittaa muutoksista asiantilassa, jolla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön 
vastuun arvioimisen kannalta, kuten muutettaessa Pohjoismaiden ulkopuolelle. 
Vakavan sairauden turvan myöntäminen perustuu rehellisiin vastauksiin 
terveydentilasta ja tupakkatuotteista. 

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mainittua 
velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido 
vakuutusyhtiötä, jolla on oikeus pitää vakuutusmaksut, vaikka vakuutus 
raukeaisi. Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, jos vakuutuksenottaja tai 
vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää 
vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja vakuutusta ei olisi 
lainkaan myönnetty, jos oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu. 

Mitä edellä on sanottu vakuutuksenottajan ja vakuutetun 
tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin tai vilpillisen menettelyn 
seuraamuksista, ei sovelleta, jos se johtaisi vakuutetun tai edunsaajan kannalta 
ilmeiseen kohtuuttomuuteen. 

Jos vakuutusyhtiö saa vakuutuksen voimassaoloaikana tiedon siitä, että 
tiedonantovelvollisuus on laiminlyöty tahallisesti tai huolimattomuudesta, 
jota ei voida pitää vähäisenä, ja vakuutusyhtiö ei olisi lainkaan myöntänyt 
vakuutusta siinä tapauksessa, että oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, 
vakuutusyhtiö saa irtisanoa vakuutuksen päättyväksi kuukauden kuluttua 
siitä, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetetty vakuutuksenottajalle. 
Jos vakuutettu on aloittanut tupakoinnin vakuutuksen voimassa ollessa 
ja vakuutuksenottaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei ole 
pidettävä vähäisenä laiminlyönyt ilmoittaa siitä vakuutusyhtiölle, korvausta 
alennetaan samassa suhteessa kuin vakuutusmaksuerotus on tupakoivan ja 
tupakoimattoman henkilön välillä. 

Jos vakuutettu aloittaa tupakkatuotteiden käytön kesken vakuutuskauden, 
nousee vakuutusmaksu tupakoivan henkilön maksun mukaiseksi. Saatuaan 
kirjallisesti tiedon vakuutetun tupakoinnin aloittamisesta vakuutusyhtiö 
lähettää ilmoituksen vakuutusmaksun ja muiden sopimusehtojen 
muuttumisesta sekä ilmoituksen siitä, että vakuutuksenottajalla on oikeus 
irtisanoa vakuutus. Vakuutusmaksu nousee kuukauden kuluttua tämän 
ilmoituksen lähettämisestä. Jos vakuutettu lopettaa tupakkatuotteiden käytön 
kesken vakuutuskauden, laskee vakuutusmaksu tupakoimattoman henkilön 
maksun mukaiseksi 12 kuukauden kuluttua tupakoinnin lopettamisesta. 
Vakuutettu on velvollinen ilmoittamaan muutoksista vakuutusyhtiöön. 
Kirjallinen ilmoitus tupakoinnin lopettamisesta voidaan tehdä aikaisintaan 12 
kuukauden kuluttua tupakoinnin lopettamisesta. 

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu hakiessaan korvausta on vilpillisesti 
antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla voi olla merkitystä 
vakuutustapahtuman tai vakuutusyhtiön vastuun selvittämisen kannalta, 
korvausta voidaan alentaa tai evätä sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon 
ottaen on kohtuullista. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä 
tällä perusteella, otetaan huomioon mikä merkitys sillä seikalla, jota vakuutetun 
antama tieto koskee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon 
vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin. 

1.7. Vakuutusyhtiön takautumisoikeus 

Vakuutetun oikeus korvaukseen sairauden tai tapaturman aiheuttamista 
kustannuksista ja varallisuuden menetyksestä vahingosta korvausvastuussa 
olevalta kolmannelta taholta siirtyy vakuutusyhtiölle sen suorittamaan 
korvausmäärään saakka. 
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Jos vahingon on aiheuttanut yksityishenkilö taikka työntekijä, virkamies 
tai näihin vahingonkorvauslain mukaan rinnastettava muu henkilö, 
vakuutusyhtiölle syntyy takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos 
tämä on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai 
jos hän on korvausvastuussa vahingosta huolimattomuudestaan riippumatta. 

1.8. Vastuunrajoitus 

Vakuutusyhtiö ei vastaa mahdollisten verotuskäytännön tai lainsäädännön 
muutosten aiheuttamista vaikutuksista vakuutuksen, vakuutusmaksujen, 
vakuutuskorvauksen tai vakuutussopimuksen osapuolien verokohteluun. 
Vakuutusyhtiö ei myöskään vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai 
veroseuraamuksista, mikäli ne johtuvat vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 
edunsaajien piirissä tapahtuvista muutoksista. 

1.9. Panttaus 

Vakuutuksenottajalla on oikeus luovuttaa ja pantata vakuutukseen perustuva 
oikeus. Luovutus ja panttaus eivät ole vakuutuksenottajan velkojia sitovia, ellei 
niitä ole kirjallisesti ilmoitettu vakuutusyhtiölle. 

1.10. Sijoituskohteet 

Vakuutusyhtiö voi lisätä, vähentää tai muuttaa sisällöltään käytettävissä olevia 
sijoituskohteita. 

Jos vakuutusyhtiö poistaa sijoituskohteen sijoitusvaihtoehdoistaan, 
vakuutusyhtiö ilmoittaa poistamisesta kaikissa palvelukanavissaan ja 
poistettavan sijoituskohteen valinneille vakuutuksenottajilleen vähintään 
kuukautta ennen poistamista. 

Jos sijoituskohde poistuu vakuutusyhtiön valikoimista vakuutusyhtiöstä 
riippumattomista syistä lyhyemmässä ajassa kuin kuukaudessa, ilmoitetaan 
poistuvasta sijoituskohteesta välittömästi. 

Vakuutusyhtiö voi sijoittaa poistettavassa sijoituskohteessa olevat varat ja 
poistettavaan sijoituskohteeseen tarkoitetut maksut poistettavaa sijoituskohdetta 
vastaavaan toiseen sijoituskohteeseen. 

Lisäksi vakuutusyhtiö voi viranomaisten antamiin määräyksiin, 
sijoitusrahastojen sääntöihin perustuen tai poikkeuksellisessa 
markkinatilanteessa antaa erityisiä määräyksiä, jotka koskevat

 •  sijoituskohteen valintaa, 

•  rahasto-osuuksien lukumäärää tietyssä rahastossa, 

•  säästöjen enimmäismäärää sijoituskohteittain, 

•  pienintä sijoitusta sijoituskohteeseen 

•  siirtoja sijoituskohteesta toiseen 

•  sijoitusrahaston osto- ja myyntikurssien laskemista tai 

•  eri toimenpiteistä perittäviä maksuja. 

Mikäli yllämainituissa määräyksissä tapahtuu muutoksia, vakuutusyhtiö 
ilmoittaa niistä vakuutuksenottajalle. 

2. VAKUUTUSMAKSUT 

2.1 Vakuutusmaksujen kohdistaminen 

Vakuutusmaksu kohdistetaan aina kapitalisaatiosopimukselle. 
Kapitalisaatiosopimuksen säästön pääomasta veloitetaan kuukausittain 
vakavan sairauden turvan hinnaston mukainen maksu. 

Mikäli vakuutusmaksujen ja säästön pääoman määrä ei riitä tulevien neljän 
kuukauden vakavan sairauden turvan maksuihin ja kapitalisaatiosopimuksen 
ylläpitämiseen, vakuutusyhtiö lähettää vakavan sairauden turvan neljän 
kuukauden vakuutusmaksun suuruisen laskun. Jos maksua ei makseta 
eräpäivänä, vakuutusyhtiö lähettää irtisanomisilmoituksen, jossa ilmoitetaan, 
että vakuutus päättyy 14 päivän kuluessa kirjeen päiväyksestä, mikäli maksua 
ei makseta. 

2.2. Maksusuunnitelma 

Vakuutusta tehtäessä sovitaan ohjeellinen maksusuunnitelma, joka merkitään 
sopimusasiakirjaan. Ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettava kuukauden 
kuluessa hakemuksen allekirjoittamisesta. Vakuutuksenottaja voi muuttaa 
maksusuunnitelmaa ilmoittamalla muutoksesta vakuutusyhtiölle. 

Vakuutussopimuksessa voidaan sopia vakuutusmaksuja tarkistettavaksi 
vuosittain elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) perusteella. 

Vakuutusyhtiö voi kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa määrätä 
vakuutusmaksuille vähimmäis- ja enimmäismäärän. 

2.3. Sijoitussuunnitelma 

Vakuutusyhtiön perimällä maksupalkkiolla vähennetyt vakuutusmaksut 
sijoitetaan vakuutuksenottajan kirjallisesti ilmoittaman jakosuhteen mukaan 
sijoituskohteisiin. Vakuutuksenottaja voi muuttaa sijoitussuunnitelmaa 
ilmoittamalla kirjallisesti muutoksesta vakuutusyhtiölle. 

Vakuutusyhtiö sijoittaa vakuutusmaksut viivyttelemättä, ensimmäisen 
vakuutusmaksun viimeistään 10. pankkipäivänä ja myöhemmät 
vakuutusmaksut viimeistään 5. pankkipäivänä siitä, kun vakuutusmaksu 
on saapunut vakuutusyhtiön vakuutusmaksujen tilille. Vakuutusmaksun 
sijoittamisessa käytetään merkintähintaa, jos sijoituskohteelle on vahvistettu 
erikseen merkintä- ja lunastushinta. 

Jos jonkin sijoituskohteen osalta vakuutusmaksun sijoittamista 
sijoituskohteeseen ei voida toteuttaa viimeistään edellä mainittuna päivänä 
vakuutusyhtiöstä riippumattomasta syystä, vakuutusyhtiö voi 

•  sijoittaa v akuutusmaksun vakuutuksenottajan ilmoittamaan muuhun 
sijoituskohteeseen tai 

•  jättää vakuutusmaksun korottomalle tilille. 

Esteestä ja suoritetusta sijoituksesta ilmoitetaan ensi tilassa 
vakuutuksenottajalle. 

3. SÄÄSTÖN MUODOSTUMINEN 

3.1. Yleistä 

Säästö muodostuu sijoitussidonnaisesta säästön osasta. Säästöä kartuttavat 
vakuutukseen maksettavat vakuutusmaksut ja säästölle sijoituskohteittain 
arvonnousuna muodostuva tuotto. Säästöä vähentävät vakuutusmaksuista 
ja säästöstä perittävät maksut sekä vakavan sairauden turvan maksu. 
Vakuutusyhtiö, sijoitusrahasto, varainhoitaja tai asiamies ei vastaa 
sijoitussidonnaiseen säästön osaan sijoitettujen maksujen tai säästön tuotosta 
tai arvon säilymisestä. Säästön tuotto tai arvo voi vaihdella eri aikoina. On 
mahdollista, että sijoitussidonnaiseen säästön osaan ohjatuille varoille ei 
kerry tuottoa ja että sijoitetut varat voivat vähentyä tai ne voidaan kokonaan 
menettää. 

Sijoituskohteessa ei ole pääomaturvaa, ellei sitä ole erikseen sijoituskohteen 
esittelyssä mainittu. 

Säästö lasketaan sijoituskohteen osuuksien tai sijoituskohdetta vastaavien 
yksiköiden lukumäärän ja niillä olevan arvon perusteella. Laskennassa 
käytetään kohdissa 3.1–3.2 kuvatulla tavalla osuutta tai yksikköä, jotka liittyvät 
vakuutukseen laskennallisesti eikä vakuutuksenottajalla, vakuutetulla tai 
edunsaajalla ole niihin omistus- tai muuta oikeutta. 

Sijoitusrahastolle käytettävä osuus on valitun sijoitusrahaston osuus. Osuuden 
arvon määrää sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö. 

Rahastotyyppiselle sijoituskohteelle käytettävä osuus on valitun 
rahastotyyppisen sijoituskohteen osuus. Osuuden arvon määrää sijoituskohteen 
varainhoitaja tai varainhoitoyhteisö. 

3.2. Sijoitussidonnainen säästön osa, osuuksien lukumäärä ja arvo 

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen osuuksia tai yksiköitä lisäävät 
sijoituskohteeseen sijoitetut vakuutusmaksut ja mahdollisesti myönnettävät 
bonukset. 

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen osuuksia tai yksiköitä vähentävät vakavan 
sairauden turvan vakuutusmaksut, vakuutusyhtiön perimät hoito- ja 
ylläpitomaksut, takaisinostosta perittävät maksut, muut maksut ja nostot 
säästöstä. 
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Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen osuudet muuttuvat siirrettäessä säästöä 
sijoituskohteesta toiseen sijoituskohteeseen. 

Rahastoyhtiön perimät palkkiot määräytyvät rahastoyhtiön hinnaston mukaan. 
Rahastoyhtiön perimät palkkiot otetaan huomioon rahastoosuuden arvossa 
kunakin päivänä. 

Varainhoitopalvelun palkkiot määräytyvät varainhoitoesitteen mukaan. 
Varainhoitopalvelun hoitopalkkiot otetaan huomioon varainhoitopalvelut-
sijoituskohteen osuuden arvossa kunakin päivänä. 

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot 
vähentävät sijoituskohteen osuuksien lukumäärää. 

Vakuutusyhtiö ei vastaa rahastoyhtiön tai varainhoitopalvelun perimien 
palkkioiden kehityksestä. 

3.3. Säästön arvo etuuksia maksettaessa 

Vakuutuksen takaisinostossa maksetaan takaisinostoarvo, joka on säästö 
vähennettynä laskuperusteen ja hinnaston mukaisilla maksuilla. 

Vakuutuksen erääntyessä maksetaan vakuutuksen päättymispäivän mukainen 
säästö. 

3.4. Säästön uudelleensijoitus 

Vakuutuksenottajalla on oikeus uudelleensijoittaa sijoituskohteessa oleva säästö 
tai sen osa toiseen sijoituskohteeseen. 

Uudelleensijoitus toteutetaan viimeistään 10. pankkipäivänä siitä, kun 
ilmoitus on saapunut kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Jos uudelleensijoitus yhtä 
sijoituskohdetta kohti on yli kolmesataatuhatta euroa tai sijoitusrahaston 
säännöissä on varattu osuuksien lunastamiselle edellä mainittua pidempi 
aika, toteutetaan uudelleensijoitus viimeistään kuukauden kuluttua 
ilmoituksen saapumisesta. Toteutetusta uudelleensijoituksesta ilmoitetaan 
vakuutuksenottajalle. 

4. TURVA VAKAVAN SAIRAUDEN 
VARALTA 

4.1 Vakuutuksenantaja 

Vakuutuksen myöntää Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa. 

4.2 Määritelmät 

Vakava sairaus tarkoittaa tästä vakuutuksesta korvattavaa aivohalvausta, 
akuuttia sydäninfarktia tai syöpää. 

Aivohalvaus tarkoittaa aivoverenvuodon, verisuonitukoksen (tromboosi) 
tai veritulpan (embolia) aiheuttamasta aivoinfarktista johtuvaa aivokudoksen 
kuoliota tai vauriota, joka johtaa pysyvään, vähintään keskivaikeaan 
neurofysiologiseen puutokseen (tapaturmavakuutuslain tarkoittaman 
haittaluokituksen mukaan vähintään haittaluokka 6). Diagnoosin tulee olla 
neurologin kuvantamistutkimuksella (tietokonetomografia, magneettikuvaus) 
varmentama. Korvauspäätös tehdään, kun aivohalvauksesta aiheutuva 
pysyvä haitta on lopullisesti vahvistettu, yleensä aikaisintaan kuuden 
kuukauden kuluttua oireiden alkamisesta. Aivohalvauksena ei pidetä tilapäisiä 
aivoverenkierron häiriöitä (TIA-kohtaukset), muita ohimeneviä aivoverisuonten 
häiriöitä, joista ei jää pysyviä seurauksia, eikä migreeniin liittyviä neurologisia 
puutoksia. 

Akuutti sydäninfarkti tarkoittaa vakuutetun sydänlihaksen riittämättömästä 
verenkierrosta aiheutuvaa sydänlihaskudoksen kuoliota ja/tai vaurioitumista. 
Diagnoosin tulee olla sisätautien erikoislääkärin tekemä tai sairaalatutkimuksen 
varmentama ja sen tulee perustua tyypillisiin kliinisiin oireisiin ja löydöksiin, 
joita ovat rintakipu, sydämen toimintaan liittyvien entsyymien ja/tai 
proteiinien kohonneet arvot sekä infarktille ominaiset muutokset sydänfilmissä 
(EKG). Akuuttina sydäninfarktina ei pidetä oireetonta sydäninfarktia eikä 
muita sydänlihaksen ja -verisuonien sairauksia, kuten rasitusrintakipua (angina 
pectoris). 

Syöpä tarkoittaa pahanlaatuista kasvainta, jolle on ominaista kontrolloimaton 
kasvu ja pahanlaatuisten kasvainsolujen olemassaolo ja niiden leviäminen 
terveeseen kudokseen, joka sen seurauksena tuhoutuu. Korvattaviin syöpiin 
kuuluvat myös leukemia, imusolmukesyöpä ja maligni (pahanlaatuinen) 
luuydinsairaus. Diagnoosin tulee olla patologin histologisella tutkimuksella 
varmentama. Syöpänä ei pidetä (eri asteisiin ryhmittely ja luokittelu UICC/ 
AJCC:n TNM-luokituksen ja imukudossyöpien luokittelu Ann Arborin 
luokituksen mukaan) syövän esiasteita, ei-invasiivisen vaiheen 0 syöpä kohde-
elimestä riippumatta, kohdunkaulan syövän esiasteita CIN-1, CIN-2 tai 
CIN-3, varhaisasteella olevaa eturauhassyöpää, joka on TNM-luokituksen 
mukaan T1a N0 M0 tai T1b N0 M0, karsinooma in situ -kasvaimiksi 
luokiteltuja kasvaimia, ihon malignia (pahanlaatuista) melanoomaa, joka 
on TNM-luokituksen mukaan T1a N0 M0, T1b N0 M0 tai T2a N0 M0, 
hyperkeratoosia (liikasarveistumista), basalioomaa (tyvisolusyöpää), ihon 
levyepiteelikarsinoomaa (okasolusyöpää) eikä kroonista lymfaattista leukemiaa 
(KLL), ellei sen ole histologisella tutkimuksella todettu edenneen vähintään 
Binet’n asteelle A. 

5. VAKUUTUSKORVAUKSET 

5.1. Säästön nostaminen 

Vakuutusajan päättyessä säästö maksetaan vakuutuksenottajalle ennalta 
määritellyn nostosuunnitelman mukaan. Vakuutuksenottajalla on oikeus 
muuttaa alkuperäistä nostosuunnitelmaa. Säästön nostosta peritään 
laskuperusteessa ja hinnastossa määrätyt maksut. 

Säästön maksamiseksi vakuutuksenottajan tulee toimittaa vakuutusyhtiölle 
kirjallinen hakemus tai ilmoitus säästön maksamiseksi tarpeellisine tietoineen. 

5.2. Takaisinosto 

Vakuutuksenottaja voi takaisinostona nostaa säästön tai sen osan ennen 
vakuutusajan päättymistä ilmoittamalla nostosta kirjallisesti vakuutusyhtiölle. 
Osittainen takaisinosto on kuitenkin mahdollinen vain, jos säästöön jäävä 
määrä on vähintään 200 euroa. 

Maksettava takaisinostoarvo lasketaan säästöstä huomioiden laskuperusteessa 
ja hinnastossa määrätyt maksut. 

Vakuutusyhtiö maksaa päättyvän vakuutuksen säästön tai takaisinoston 
viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun etuuksia on haettu ja vakuutusyhtiö 
on saanut tarvittavat selvitykset. 

Viivästyneelle suoritukselle maksetaan viivästyskorkoa korkolain mukaan. 

5.3. Oikeus vakavan sairauden turvan korvaukseen 

Kertakorvaus akuutista sydäninfarktista tai aivohalvauksesta maksetaan, jos 
vakuutetulla diagnosoidaan em. sairaus vakuutuksen voimassaolon aikana ja 
edellyttäen, että oireet, joiden perusteella vakuutettu on ensimmäisen kerran 
saanut lääkärinhoitoa em. sairaudesta, ovat alkaneet aikaisintaan, kun 90 
päivää on kulunut POP Elämänvaran voimaantulosta. 

Kertakorvaus syövästä maksetaan, jos vakuutetulla diagnosoidaan syöpä 
vakuutuksen voimassaolon aikana sen jälkeen, kun 90 päivää on kulunut POP 
Elämänvaran voimaantulosta. 

5.4. Vakavan sairauden turvan korvauksen määrä 

Kertakorvauksen määrä riippuu valitusta korvaustasosta ja sen määrä on 
mainittu vakuutuskirjassa. 

5.5. Vakavan sairauden turvan korvauksen maksamista koskevat 
rajoitukset 

Korvausta ei makseta 

•  mikäli v akuutettu kuolee 30 päivän kuluessa vakavan sairauden 
diagnosoinnista, 

•  mikäli syöpä aiheutuu ydin-, biologisen- tai kemiallisen aseen käytöstä, 

•  mikäli syöpä aiheutuu HIV-tartunnasta tai aidsista, 
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•  mikäli sy öpä aiheutuu vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin, 
huumaavan aineen tai ravinnoksi nauttiman aineen aiheuttamasta 
myrkytyksestä tai 

•  vakuutettu on aiheuttanut sairautensa tai vammansa tahallisella teolla tai 

•  mikäli v akava sairaus aiheutuu sairaudesta, tartunnasta, vammasta tai 
oireista, jotka vakuutetulla on ollut ennen POP Elämänvaran alkamista, 
vaikka diagnoosi varmistuisi vakuutuskaudella. 

Korvausta ei myöskään makseta vaivoista, jotka ovat yhteydessä sairauteen, 
tartuntaan, vammaan tai oireisiin jotka vakuutetulla on ollut ennen POP 
Elämänvaran voimaantuloa. 

5.6. Vakavan sairauden turvan korvauksen hakeminen ja 
maksaminen 

Korvauksen hakijan on toimitettava vakuutusyhtiölle lääkärinlausunto 
vakuutetun vakavasta sairaudesta sekä muut vakuutusyhtiön edellyttämät 
selvitykset. Korvaus maksetaan vakuutetulla ensin diagnosoidusta vakavasta 
sairaudesta. Tämän jälkeen vakavan sairauden turva päättyy. 

Hakija on velvollinen vakuutusyhtiön osoituksesta käymään tutkittavana 
vakuutusyhtiön nimeämän laillistetun lääkärin luona. Jos hakija ilman 
hyväksyttävää syytä kieltäytyy tutkimuksesta, hakemus voidaan ratkaista 
vakuutusyhtiön käytettävissä olevan selvityksen nojalla. 

Hakemukseen on liitettävä muukin hakijan saatavilla oleva selvitys, joka on 
tarpeen korvausasian ratkaisemiseksi ja jota häneltä voidaan kohtuudella vaatia 
ottaen huomioon vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia tarvittava selvitys. 

7. MUUTOKSENHAKUOHJE  

7.1. Oikaisupyyntö 

Mikäli olet tyytymätön päätökseemme, sinulla on mahdollisuus saattaa asia 
uudelleenkäsiteltäväksi ottamalla yhteyttä korvauskäsittelijöihin, puh. 010 572 
1008 ja sähköpostilla vakuutussaasto@saastopankki.fi 

7.2. Muutoksenhaku lautakuntiin tai käräjäoikeuteen 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) antaa maksutta riippumattomia neuvoja 
ja opastusta asiakkaille. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta 
antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on 
vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa. 

Porkkalankatu 1, 00180 HELSINKI, puh. 09 685 0120, www.fine.fi 

Kuluttajariitalautakunta ei käsittele sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyviä 
riita-asioita. 

Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI, puh. 029 566 5200 (vaihde), 
www.kuluttajariita.fi 

Voit myös saattaa asian käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeudessa tai 
kotipaikkasi käräjäoikeudessa. Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta 
on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, 
kun olet saanut päätöksen. 

6. VAKUUTUKSESTA PERITTÄVÄT 
MAKSUT 

Vakuutusmaksuista ja säästöstä peritään kuukausittain hinnaston mukaiset 
hoitomaksut. Vakuutusyhtiö voi muuttaa hinnastoa ilmoittamalla muutoksesta 
kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. 

Sijoitussuunnitelmaa voi muuttaa tai säästön uudelleen sijoittaa maksutta 
yhteensä kuusi kertaa kalenterivuoden aikana. Seitsemännestä muutoksesta 
lähtien peritään hinnaston mukainen maksu. 

Vakuutusyhtiö toimittaa vuosittain maksutta tiliotteen. Ylimääräisistä 
tiliotteista tai muista selvityksistä peritään hinnaston mukainen maksu. 

Vakavan sairauden turvan maksu peritään säästön pääomasta kuukausittain 
siten, että eräpäivä on kunkin kuun viimeinen päivä. 

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutuksenottaja 
on laiminlyönyt vakuutusmaksun suorittamisen määräajassa, 
vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua 
irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Jos vakuutusmaksua ei makseta 
viimeistään eräpäivänä, myöhästymisajalta on maksettava viivästyskorkoa 
korkolain mukaan. Lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus periä kohtuulliset kulut 
maksumuistutuksen lähettämisestä. 

Säästön noston yhteydessä peritään säästöstä hinnastossa määrätyt maksut. 
Muista toimenpiteistä peritään hinnaston mukaiset maksut. 

•  Vakuutuksen panttaus luoton vakuudeksi = 50 euroa 

•  Muu vakuutussopimuksen muutos = 50 euroa 

•  Muu laajempi selvitystyö = 100 euroa kultakin alkavalta tunnilta 

Sijoituskohteen kulut eivät ole osa vakuutussopimusta eikä vakuutusyhtiö 
vastaa niiden muuttumattomuudesta. Kulut on ilmoitettu avaintietoesitteessä 
ja huomioitu tarjouslaskelmassa valvontaviranomaisen antamien määräysten ja 
ohjeiden mukaan. 

Mikäli lain tai viranomaisen antaman määräyksen johdosta Suomessa tai 
ulkomailla voimassaolevat säädökset muuttuvat siten, että vakuutukseen tai 
siihen liitettyihin sijoituskohteisiin kohdistuu suoraan tai välillisesti veroja 
tai muita viranomaisten määräämiä maksuja, jotka tulevat vakuutusyhtiön 
maksettaviksi, on vakuutusyhtiöllä oikeus lisätä tällainen maksu hinnastoon ja 
tehdä maksua vastaava veloitus vakuutussäästöstä. 

Vakuutusyhtiö voi korottaa hinnastossa mainittuja euromääräisiä maksuja tai 
rajoja vuosittain elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) perusteella. 

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja niitä koskevien 
säännösten, kuten henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön säännösten 
mukaisesti ja huolehtii muutoinkin asiakkaidensa yksityisyyden suojasta 
henkilötietojen käsittelyssä. Vakuutusyhtiö hankkii tietoja asiakkaalta itseltään, 
hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja 
luottotietorekisteristä. Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja 
hakemuksien käsittelyn, asiakaspalvelun toteuttamisen, vakuutusten 
hallinnoinnin sekä maksu- ja perintärutiinien hoitamisen tarkoituksia varten. 
Henkilötietoja voidaan käyttää myös vakuutusyhtiön asiakkaille postitse, 
puhelimitse tai sähköisesti suunnatun asiakasviestinnän ja markkinoinnin 
toteuttamiseen. Tietoja voidaan lisäksi käyttää yhdessä muista lähteistä 
saatujen tietojen kanssa asiakkaan ostomieltymysten kartoittamiseen sekä 
lähetettäessä tietoja ja tarjouksia uusista vakuutustuotteista. Asiakkaiden 
henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja 
voidaan luovuttaa vakuutusyhtiön yhteistyökumppaneille ainoastaan 
em. tarkoituksiin. Yhteistyökumppaneita ovat yritykset EU/ETA-
alueella ja yritykset EU-/ETA-alueen ulkopuolella, mikäli komission 
hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käytetään toimeksiantosopimuksissa 
tai Euroopan komissio on hyväksynyt kyseisen maan tietoturvallisuuden 
tason. Vakuutusyhtiö voi lisäksi luovuttaa yksilöityjä vahinkotietoja toiselle 
vakuutusyhtiölle tietosuojalautakunnan määrittelemin edellytyksin. 
Asiakas voi milloin tahansa ilmoittaa vakuutusyhtiölle, mikäli hän ei halua 
vastaanottaa em. vakuutustiedotteita. Asiakkaalla on oikeus saada tietoa 
häntä koskevien henkilötietojen käyttämisestä. Asiakas voi milloin tahansa 
pyytää vakuutusyhtiötä korjaamaan vakuutukseensa liittyvät virheelliset tiedot. 
Sp-Henkivakuutus tallentaa asiakaspuhelut ja viestit varmistaakseen viestin 
sisällön. 

9. YLIVOIMAINEN ESTE 

Vakuutusyhtiö ei ole vastuussa vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu 
vakuutustapahtumaa koskevan selvityksen tai korvauksen maksamisen 
viivästyessä sodasta tai poliittisesta levottomuudesta, olemassa olevasta tai 
uudesta lainsäädännöstä, viranomaisen päätöksestä, työtaistelutoimenpiteestä, 
tietoliikennehäiriöstä taikka muusta syystä, johon vakuutusyhtiö ei ole voinut 
ennakolta vaikuttaa. 
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10. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

Sp-Henkivakuutus Oy on suomalainen henkivakuutusyhtiö, joka on saanut 
toimilupansa Suomessa. 

Sp-Henkivakuutus soveltaa toimintaansa Suomen voimassa olevaa lakia. 
Yhtiön sopimuskieliä ovat suomi ja ruotsi. 

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa, on merkitty Patentti- 
ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin Y-tunnuksella 1855034-2 ja 
käyntiosoitteella Mannerheimintie 16 A 9, 00100 Helsinki. Chubb European 
Group SE on yhtiö, jonka toimintaa sääntelee Ranskan vakuutussopimuslaki, 
rekisterinumero 450 327 374 RCS Nanterre, kotipaikka: La Tour Carpe 
Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Ranska. 
Chubb European Group SE:n täysin maksettu osakepääoma on 896 176 
662 € ja yhtiö on Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionin (ACPR) 
valvonnassa, 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. 
Sivuliikkeen toiminta on myös Finanssivalvonnan valvonnassa. 

Vakuutusedustajat saavat POP Elämänvaran myynnistä palkkioksi maksuun 
perustuvan palkkion ja sijoituskohteiden hallinnointipalkkioon perustuvan 
palkkionpalautuksen. Kapitalisaatiosopimuksen kuluista annetaan 
Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman mukainen kululaskelma. 

11. VAKUUTUSYHTIÖT 

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

Vakavan sairauden turva: Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa 
Y-tunnus: 1855034-2 
Käyntiosoite: Mannerheimintie 16 A 9, 00100 Helsinki 
Puh. 09 6861 5151 
www.chubbvakuutus.fi 

Yhteystiedot 

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

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa 
Mannerheimintie 16 A 9, 00100 Helsinki 
Puh. 09 6861 5151 
www.chubbvakuutus.fi 
Y-tunnus: 1855034-2 
Kotipaikka: Ranska 
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Sp-Henkivakuutus Oy  
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki 
Puh. 010 572 1008 
www.sphenki.f 
Y-tunnus: 2082534-1 

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa 
PL 687 (Mannerheimintie 16 A 9), 00101 Helsinki 
Puh. +358 9 6861 5151 
www.chubbvakuutus.f 
Y-tunnus 1855034-2 

POP Elämänvaran myöntää Sp-Henkivakuutus Oy ja Chubb, joiden asiamiehinä POP Pankit toimivat. 

www.chubbvakuutus.fi
www.sphenki.fi

