POP YRITYSVARAINHOIDON

HINNASTO
Varainhoitokapitalisaatiosta veloitettavien maksujen
euro- tai prosentuaaliset määrät on määritelty tässä hinnastossa. Tämän hinnaston euromäärät ovat vuoden 2018
tasossa. 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 laskuperusteissa.
Kuukausittain perittävät maksut veloitetaan vakuutuksen
päättyessä päättymispäivään saakka laskettuna.
Vakuutuksesta perittävät kulut ja vakuutuksen sijoituskohteen juoksevat kulut on huomioitu vakuutuksen
tarjouslaskelmassa ja vuotuisessa tiliotteessa Finanssivalvonnan pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten
kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaan. Vakuutuksen sijoituskohteen
juoksevat kulut on ilmoitettu sijoituskohteen esitteessä.
Sijoituskohteen juoksevat kulut eivät ole osa vakuutussopimusta.
Vakuutusyhtiö voi muuttaa hinnastoa ilmoittamalla muutoksesta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.
1. Vakuutuksen hoidosta ja vakuutusturvan ylläpidosta
perittävät maksut
Varainhoitokapitalisaatioon maksetuista vakuutusmaksuista peritään maksupalkkio. Maksupalkkio on 1,0 prosenttia maksusta.
Vakuutussäästöstä peritään kuukausittain hoitopalkkio.
Hoitopalkkio on 1,0 prosenttia vuodessa vakuutussäästöstä, kuitenkin vähintään 8 euroa kuukaudessa.
2. Maksut
Varainhoitovakuutuksen minimimaksut ovat
- ensimmäinen maksu 100 000 euroa
- muut maksut 10 000 euroa
Varainhoitokapitalisaation enimmäismaksu (maksut yhteensä yhteen vakuutukseen) on 5 000 000 euroa.
3. Takaisinostosta perittävät maksut
Vakuutussäästön takaisinostosta peritään 1,0 % nostettavasta summasta.
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4. Muut toimenpidemaksut
Vakuutuksen omistajalla on oikeus siirtää vakuutussäästöjä sijoitussidonnaisesta sijoituksesta toiseen tai muuttaa
sijoitussuunnitelmaa veloituksetta 6 kertaa vakuutusvuoden
aikana, minkä jälkeen siirroista veloitetaan toimenpidepalkkiona (-maksuna) 50 € kultakin toimeksiannolta.
Toimenpide
Turvaselvitys

Maksu
Kaksi selvitystä vuodessa
maksuttomia,
ylimääräisistä veloitetaan
50 €/kpl

Vakuutuskirjan panttaus luoton vakuudeksi

50 €

Muu vakuutussopimuksen muutos kuin
edunsaajamääräyksen muutos

50 €

Muut selvitystyöt

100 euroa kultakin
alkavalta tunnilta

POP FÖRETAGS KAPITALFÖRVALTNING

PRISLISTA

I denna prislista fastställs de avgifters euro- eller procentuella belopp som debiteras från Kapitaliseringsavtal
med kapitalförvaltning. Denna prislistas eurobelopp är på
2018 års nivå. Försäkringsbolaget har rätt att höja prislistans eurobelopp som motsvarar levnadskostnadsindexet.
Förhöjningen kan högst motsvara den förhöjning, som har
skett i levnadskostnadsindexets poängtal från oktober
2017 till oktober det år som föregår förhöjningen. Debiteringarnas kalkyleringsprinciper har fastställts i beräkningsgrunderna.
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4. Övriga åtgärdsavgifter
Försäkringstagaren har rätt att överföra försäkringsbesparingar från en placeringsanknuten placering till en annan
kostnadsfritt 6 gånger under försäkringsåret, varefter en
åtgärdsavgift för överföringar på 50 € debiteras för varje
uppdrag.
Åtgärd
Skyddsutredning

När försäkringen upphör debiteras de avgifter som uppbärs månatligen ända fram till avslutningsdagen beräknat.
Avgifterna som debiteras från försäkringen och försäkringens placeringsobjekts löpande kostnader har beaktats
i offertberäkningen och i det årliga försäkringsbeskedet
enligt bestämmelserna oh anvisningarna som Finansinspektionen avgett om meddelande av kostnader och
avkastning för långtidssparavtal och försäkringar. Försäkringens placeringsobjekts löpande kostnader har angetts i
placeringsobjektets broschyr. Placeringsobjektets löpande
kostnader är inte en del av försäkringsavtalet.
Försäkringsbolaget kan ändra prislistan genom att meddela om ändringen en månad före ändringen träder i kraft.
1. Avgifter som debiteras för skötsel av försäkringen
Från försäkringspremier som betalas till Kapitalförvaltningsförsäkringen debiteras en premieavgift. Premieavgiften är 1,0 procent av premien.
Från försäkringsbesparingen debiteras månatligen en
skötselavgift. Skötselavgiften är 1,0 procent av försäkringsbesparingen per år, dock minst 8 € per månad.
2. Premier
Minimipremierna för Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning är
- första premien 100 000 €
- övriga premier 10 000 €
Maximipremie för Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning (premier totalt till en försäkring) är 5 000 000 €.
3. Avgifter som debiteras för återköp
För återköp av försäkringsbesparing debiteras 1,0 % av
det lyfta beloppet.

Avgift
Två utredningar i året är
avgiftsfria, för ytterligare
debiteras 50 €/styck

Pantsättning av försäkringsbrev som
säkerhet för lån

50 euro

Annan ändring av försäkringsavtalet än
ändring av förmånstagarförordning

50 euro

Annat utredningsarbete

100 € för varje påbörjad
timme

