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RAHASTOSIJOITTAJAN SÄÄSTÖVAKUUTUKSEN EHDOT (SIRAH05)

Vakuutuksenantajana on OP-Henkivakuutus Oy (jäljempänä va-
kuutusyhtiö).

Vakuutus on sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusluokista
antaman päätöksen 6 §:n mukaiseen henkivakuutusluokkaan 1
kuuluva pääomavakuutus. Se on myös henkivakuutusluokkaan
3 kuuluva sijoitussidonnainen vakuutus, jossa vakuutukseen
liittyvät edut on sidottu tiettyjen vakuutuksenottajan valitsemien
sijoituskohteiden kehitykseen.

1 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ

Vakuutus sisältää oikeuden vakuutussäästöön ja kuolintapaus-
summaan. Erikseen voidaan sopia, että vakuutukseen ei sisälly
kuolintapaussummaa.

Määräajaksi tehdyn vakuutuksen vakuutussäästö maksetaan
vakuutusajan päättyessä, mikäli vakuutettu on silloin elossa.
Vakuutussäästö tai osa siitä maksetaan myös milloin tahansa
vakuutuksen voimassa ollessa, jos vakuutuksenottaja sitä va-
kuutetun eläessä vaatii.

Vakuutetun kuollessa vakuutuksen voimassa ollessa makse-
taan kuolintapaussumma, mikäli vakuutukseen sellainen sisäl-
tyy.

Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö määritellään sopimuskir-
jassa, vakuutusehdoissa ja laskuperusteissa. Näiden lisäksi
sopimussuhteeseen sovelletaan vakuutussopimuslakia (543/94)
ja muuta Suomen lainsäädäntöä.

2 EDUNSAAJAN MÄÄRÄÄMINEN

Vakuutuksenottaja saa määrätä edunsaajan, jolle vakuutussääs-
tö tai sen osa taikka kuolintapaussumma maksetaan. Edunsaa-
jamääräys tai sen muuttaminen on tehtävä kirjallisesti vakuu-
tusyhtiölle.

3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO

Vakuutus alkaa, kun sopimuskirja on allekirjoitettu ja ensimmäi-
nen vakuutusmaksu on maksettu. Maksu on maksettava kolmen
kuukauden kuluessa sopimuskirjan allekirjoittamisesta.

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutus ilmoittamal-
la siitä vakuutusyhtiölle kirjallisesti 30 päivän kuluessa sopi-
muskirjan ja vakuutusehtojen saamisesta. Peruuttamisilmoitus
on annettava tai lähetettävä vakuutusyhtiölle mainitun 30 päi-
vän määräajan kuluessa. Vakuutusyhtiö palauttaa viimeistään
30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan maksetut
vakuutusmaksut. Siltä osin kuin maksetut maksut on sijoitettu
sijoitussidonnaisille rahastotileille, vähennetään palautettavista
maksuista määrä, joka vastaa sijoituskohteen arvon alentumis-
ta peruuttamisilmoituksen saapumispäivänä. Kun vakuutukseen
liittyy kuolintapausturva, peruuntuu myös tämä liitännäisturva.

Vakuutus on voimassa sopimuskirjan mukaisesti joko toistai-
seksi tai määräajan.

Vakuutus päättyy

- määräajaksi tehdyn vakuutuksen päättymispäivänä,
- vakuutetun kuollessa,
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- koko jäljellä olevan vakuutussäästön nostamista koskevan
ilmoituksen saapuessa vakuutusyhtiölle tai

- jos vakuutussäästön määrä sen jälkeen, kun vakuutuksen
alkamisesta on kulunut kolme vuotta, on alle 150 euroa.

4 VAKUUTUSMAKSUN MAKSAMINEN

Vakuutusta tehtäessä sovitaan maksusuunnitelma, joka merki-
tään sopimuskirjaan. Vakuutus voi olla kertamaksuinen tai jatku-
vamaksuinen.

Vakuutusyhtiö lähettää vakuutuksenottajalle maksusuunnitelman
mukaiset veloitukset. Jatkuvamaksuisen vakuutuksen maksu-
suunnitelma voidaan jättää myös avoimeksi, jolloin veloituksia ei
lähetetä.

Jatkuvamaksuisessa vakuutuksessa vakuutuksenottaja saa
maksaa vakuutusmaksuja joustavasti vakuutusyhtiön ilmoitta-
mien vähimmäis- ja enimmäismäärien rajoissa. Vakuutuksenot-
taja voi jättää muun kuin ensimmäisen maksun myös kokonaan
maksamatta.

Kertamaksuisessa vakuutuksessa vakuutuksenottaja voi vakuu-
tusyhtiön ilmoittamien vähimmäis- ja enimmäismäärien rajoissa
maksaa vakuutukseen lisämaksuja. Lisämaksujen maksamista
koskevat lisäksi seuraavat rajoitukset:

- vakuutuksenottaja voi maksaa lisämaksuja kolmen vuoden
kuluessa vakuutuksen alkamisesta edellyttäen, että lisämak-
sua maksettaessa vakuutusaikaa on jäljellä vähintään viisi
vuotta. Neljännestä vuodesta alkaen ei lisämaksuja enää voi
maksaa.

- jos vakuutussopimuksessa on sovittu vakuutussäästön ylit-
tävästä kuolintapausturvasta ja vakuutuksen voimassa olles-
sa siihen maksetut maksut ylittäisivät sopimuksen mukaisen
kertamaksun ja vakuutusyhtiön ilmoittamat euromäärät, va-
kuutusyhtiöllä on oikeus vaatia selvitys vakuutetun tervey-
dentilasta ja sen perusteella päättää, hyväksyykö se maksun
ja siitä aiheutuvan kuolintapausturvan lisäyksen. Jos vakuu-
tusyhtiö ei vakuutetun terveydentilasta johtuen hyväksy lisä-
maksua, se palauttaa maksun vakuutuksenottajalle.

Kertamaksuisen vakuutuksen vakuutusmaksua ja lisämaksua
sijoitettaessa vähennetään laskuperusteiden mukainen liikekulu
maksusta.

5 TILITYYPIT

Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, missä suhteessa mak-
setut vakuutusmaksut sijoitetaan tai olemassa oleva vakuutus-
säästö jaetaan vakuutusyhtiön sallimille riskiltään ja tuoton muo-
dostumistavaltaan erityyppisille tileille.

Tilit ovat joko korkotilejä tai sijoitussidonnaisia rahastotilejä.

6 KORKOTILI JA SEN VAKUUTUSSÄÄSTÖ

Korkotilillä olevalle säästölle vakuutusyhtiö hyvittää laskupe-
rusteiden mukaista sopimuskorkoa ja vakuutustoiminnan ylijää-
mään perustuvaa lisäkorkoa (tulossidonnainen korkotili).

Korkotilin vakuutussäästö muodostuu sinne sijoitetuista vakuu-
tusmaksuista, muilta tileiltä siirretyistä eristä ja korosta. Sitä voi
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lisätä kuolevuudesta johtuva hyvitys, mikäli vakuutussäästö ylit-
tää kuolintapausturvan määrän. Vakuutussäästöstä tehtävät
vähennykset on selostettu kohdassa 10. Vakuutussäästön muo-
dostumiseen vaikuttavat edellä mainitut tekijät ja niiden lasken-
tatapa on määritelty laskuperusteissa.

7 RAHASTOTILIT

Rahastotileille ohjatut vakuutusmaksut ja muilta tileiltä siirretyt
erät käytetään rahasto-osuuksien hankkimiseen. Rahastotileille
vakuutusyhtiö ei maksa mitään korkoa.

8 VAKUUTUSMAKSUN SIJOITTAMINEN RAHASTOTILEILLE

Vakuutusmaksu tai vakuutuksenottajan määräämä osa siitä si-
joitetaan rahastotileille hankkimalla vakuutukseen liitettäviä osuuk-
sia vakuutusyhtiön hyväksymistä rahastoista. Vakuutusmaksua
sijoitettaessa vähennetään laskuperusteiden mukainen sijoitus-
kulu.

Ensimmäinen maksu sijoitetaan vakuutuksenottajan vakuutusta
tehtäessä ilmoittamille rahastotileille hänen määräämässään ja-
kosuhteessa. Myöhemmät maksut sijoitetaan samalla tavalla,
ellei vakuutuksenottaja ole vakuutusyhtiölle kirjallisesti muuta
ilmoittanut.

Vakuutusyhtiö sijoittaa ensimmäisen maksun viimeistään 10.
pankkipäivänä ja myöhemmät maksut viimeistään 5. pankkipäi-
vänä siitä, kun maksu on maksettu vakuutusyhtiölle. Mikäli jon-
kin rahastotilin osalta maksun sijoittamista rahasto osuuksiin ei
voida toteuttaa viimeistään edellä mainittuna päivänä vakuutus-
yhtiöstä riippumattomasta syystä, vakuutuksenottajalle ilmoite-
taan esteestä ja hänelle varataan tilaisuus muuttaa sijoitusoh-
jettaan. Jos vakuutuksenottajaa ei tavoiteta, maksu sijoitetaan
vakuutuksenottajan määräämille muille rahastotileille. Jos mää-
räyksessä ei ole muita rahastotilejä, maksu siirretään korottom-
alle tilille.

9 RAHASTOTILILLÄ OLEVIEN RAHASTO-OSUUKSIEN
LUKUMÄÄRÄ JA ARVO

Sijoitettavalla vakuutusmaksulla saatavien rahasto-osuuksien
lukumäärä lasketaan siten, että sijoitettava maksu jaetaan sillä
sijoituspäivän mukaisella rahasto-osuuden arvolla, jolla rahas-
to myy osuuksia.

Rahasto osuudet lisääntyvät, kun rahastotilille sijoitetaan lisää
maksuja. Rahasto osuuksien määrää lisää myös kuolevuudesta
johtuva hyvitys siltä osin kuin vakuutussäästö ylittää kuolinta-
pausturvan määrän. Rahasto-osuuksien lukumäärää pienentä-
vät laskuperusteiden mukaiset kohdassa 10 mainitut hoitokus-
tannukset, mahdolliset kuolintapausturvan maksut, toimenpide-
maksut ja nostoprovisiot. Edellä mainitut tekijät ja niiden lasken-
tatapa on määritelty laskuperusteissa.

Rahasto-osuuksien lukumäärää pienentävät lisäksi vakuutus-
säästön nostot. Rahasto-osuuksien määrät muuttuvat myös siir-
rettäessä vakuutussäästöä tililtä toiselle.

Kaikki tietyn rahaston osuudet ovat yhtä suuria ja osuuden ar-
von vahvistaa päivittäin kyseinen rahasto.

Vakuutussäästön arvo rahastotilin osalta määräytyy tilillä olevi-
en rahasto-osuuksien lukumäärän, osuuden senhetkisen arvon
ja ulkomaan rahan määräisessä rahastossa myös valuuttakurs-
sin mukaan.

10 VAKUUTUSSÄÄSTÖÄ LASKETTAESSA TEHTÄVÄT
VÄHENNYKSET

Vakuutussäästöä laskettaessa vähennetään vakuutusyhtiön
hoitokustannukset, kuolintapausturvan maksut siltä osin kuin

kuolintapausturva ylittää vakuutussäästön määrän ja toimenpi-
demaksut. Edellä mainitut tekijät ja niiden laskentatapa on mää-
ritelty laskuperusteissa.

Toimenpidemaksuja peritään suoritetuista erityistoimenpiteistä.
Eritystoimenpiteet ja niistä veloitettavat kulloinkin voimassa ole-
vat toimenpidemaksut ilmoitetaan hinnastossa.

Kohdassa 4 mainittu liikekulu maksusta ja kohdassa 8 mainittu
sijoituskulu vähennetään maksun saapumispäivänä. Kohdassa
12 mainitut kulut vähennetään siirtohetkellä. Muut hoitokustan-
nukset ja kuolintapausturvan maksut lasketaan tilikohtaisesti
kunkin vakuutukseen liitetyn tilin päivittäisen saldon perusteella
ja veloitetaan tileiltä vuosittain. Tilin tai koko vakuutuksen päät-
tyessä nämä erät veloitetaan päättymispäivänä.

Rahastotilin osalta hoitokustannukset ja kuolintapausturvan
maksut lasketaan euroina ja veloitetaan rahasto-osuuksina, joi-
den määrä lasketaan veloituspäivälle vahvistetun rahasto-osuu-
den arvon mukaisesti.

Toimenpidemaksut veloitetaan toimenpiteen suorittamispäivänä.

Vakuutussäästön määrää pienentävät myös kohdan 14 mukai-
set vakuutussäästön nostot.

11 KOKO VAKUUTUKSEN VAKUUTUSSÄÄSTÖ

Koko vakuutuksen vakuutussäästö tietyllä hetkellä on korko  ja
rahastotileillä olevien vakuutussäästöjen yhteismäärä. Vakuu-
tussäästön arvoon luetaan myös maksettu maksu, jota ei ole
vielä sijoitettu.

12 SIIRTO TILILTÄ TOISELLE

Vakuutuksenottajalla on oikeus siirtää tulossidonnaisella korko-
tilillä oleva vakuutussäästö tai sen osa jollekin rahastotilille sa-
moin kuin jollain rahastotilillä oleva vakuutussäästö tai sen osa
toiselle rahastotilille ilmoittamalla siitä kirjallisesti vakuutusyhti-
ölle. Vakuutuksenottaja voi myös vakuutusyhtiön suostumuk-
sella ja sen kulloinkin määräämin ehdoin siirtää vakuutussääs-
tön tai sen osan rahastotililtä tulossidonnaiselle korkotilille il-
moittamalla siitä kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Ilman erillistä toi-
menpidemaksua siirtoja voi tehdä kalenterivuosittain neljä ker-
taa.

Rahastotilisiirto toteutetaan viimeistään 10. pankkipäivänä ilmoi-
tuksen saapumisesta. Jos siirtoja on yhtä rahastotiliä kohden
yli 350.000 euron arvosta tai rahaston säännöissä osuuksien
lunastukselle on varattu edellä mainittua pidempi aika, toteute-
taan siirto viimeistään kuukauden kuluttua ilmoituksen saapumi-
sesta. Toteutetusta siirrosta ilmoitetaan vakuutuksenottajalle.

Siirron tapahtuessa korkotililtä rahastotilille vähennetään lasku-
perusteiden mukainen nostoprovisio ja sijoituskulu. Sijoitusku-
lua peritään vain siltä osin kuin se ylittää nostoprovision.

13 VAKUUTUSTILIOTE

Vakuutusyhtiö lähettää vähintään kerran vuodessa vakuutuk-
senottajalle tiliotteen vakuutussäästön kehityksestä.

14 VAKUUTUSSÄÄSTÖN NOSTAMINEN

Määräajaksi tehdyn vakuutuksen päättymisestä ja vakuutussääs-
tön erääntymisestä vakuutusyhtiö ilmoittaa vakuutuksenottajalle.

Vakuutussäästön tai sen osan nostamiseksi ennen vakuutus-
ajan päättymistä vakuutuksenottajan on ilmoitettava asiasta
vakuutusyhtiölle. Nostettavan vakuutussäästön määrää koske-
vat seuraavat rajoitukset:
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- jos vakuutussäästöstä nostetaan vain osa, vakuutussääs-
töön tulee jäädä vähintään laskuperusteiden mukaista pienin-
tä vakuutusmaksua vastaava määrä, ja

- jos kuolintapausturvan määräksi on sovittu vähemmän kuin
95 prosenttia vakuutussäästöstä, voidaan vakuutussäästös-
tä nostaa enintään määrä, joka yhdessä aikaisempien nosto-
jen kanssa on nostohetkellä voimassa olevan kuolintapaus-
turvan suuruinen.

Maksettavasta vakuutussäästöstä tai sen osasta vähennetään
laskuperusteiden mukainen mahdollinen nostoprovisio.

Vakuutusyhtiölle on ilmoitettava vakuutussäästön tai sen osan
maksuosoite. Jos vakuutuksenottaja haluaa vakuutussäästön
tai sen osan maksettavaksi muulle henkilölle kuin itselleen, tulee
tämä ensin nimetä edunsaajaksi.

15 KUOLINTAPAUSSUMMAN HAKEMINEN

Kuolintapaussumman maksamiseksi vakuutusyhtiölle on toimi-
tettava vakuutetun kuolintodistus, virallinen selvitys vakuute-
tusta ja edunsaajista sekä maksuosoite.

16 RAHASTO-OSUUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA ARVO
ETUUKSIA MAKSETTAESSA

Vakuutussäästöä tai sen osaa maksettaessa rahasto-osuuksi-
en lukumäärä on vakuutuksen päättymispäivän tai vakuutus-
säästön nostoilmoituksen saapumispäivän mukainen.

Kuolintapaussummaa maksettaessa rahasto-osuuksien luku-
määrä on kuolinhetken mukainen.

Rahasto-osuuksien arvo on maksupäivää edeltävän viimeksi
vahvistetun arvon mukainen.

Jos vakuutussäästön eräännyttyä tai vakuutetun kuoltua va-
kuutusyhtiölle ei toimiteta vakuutussäästön tai kuolintapaussum-
man maksamiseksi tarpeellisia edunsaajan tietoja, vakuutusyh-
tiöllä on oikeus 90 päivän kuluttua vakuutussäästön erääntymi-
sestä tai kuolintapauksesta tiedon saatuaan muuttaa rahasto-
osuudet rahaksi ja päättää sijoitussidonnaisuus. Rahasto-osuuk-
sien arvo tällöin on muutospäivää edeltävän viimeksi vahviste-
tun arvon mukainen. Rahaksi muutetuille varoille ei makseta mi-
tään korkoa.

17 VAKUUTUSSÄÄSTÖN TAI KUOLINTAPAUSSUMMAN
MAKSAMINEN

Vakuutusyhtiö maksaa vakuutussäästön, sen osan tai kuolinta-
paussumman viimeistään kuukauden kuluttua kohdassa 14 tai
15 mainittujen selvitysten saamisesta. Viivästyneelle suorituk-
selle maksetaan korkoa korkolain mukaan.

18 OMISTUSOIKEUDEN LUOVUTUS JA PANTTAUS

Vakuutuksenottajalla on oikeus luovuttaa ja pantata vakuutuk-
seen perustuva oikeus. Luovutus ja panttaus ei ole vakuutuk-
senottajan velkojia sitova, ellei siitä ole kirjallisesti ilmoitettu va-
kuutusyhtiölle.

19 SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN SOPIMUSAIKANA

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa sopimusehtoja, jos muutok-
seen on erityistä syytä yleisen vahinkokehityksen, korkotason
muutoksen tai muuttuneen lainsäädännön tai viranomaismäärä-
yksen vuoksi ja vakuutuksen sisältö ei olennaisesti muutu alku-
peräiseen vakuutukseen verrattuna.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia vakuutusehtoihin,
hinnastoon tai laskuperusteisiin sisältyviä euromääriä ja euro-
määräisiä rajoja enintään sen verran, mitä elinkustannusindeksi
on muuttunut siitä ajankohdasta, jolloin mainitut euromäärät vii-
meksi vahvistettiin.

Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin sellai-
sia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutuksen kes-
keiseen sisältöön.

20 ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Vakuutusyhtiö voi lisätä, vähentää tai muuttaa sisällöltään käy-
tettävissä olevia rahastotilejä.

Jos vakuutusyhtiö lopettaa rahastotilin, rahastotiliin liitetty sijoi-
tusrahasto lopetetaan tai yhdistetään toiseen sijoitusrahastoon,
vakuutusyhtiöllä on oikeus siirtää kyseisellä poistettavalla ra-
hastotilillä oleva vakuutussäästö valitsemilleen rahastotileille
sekä sijoittaa näille myös myöhemmät, poistettavalle rahastoti-
lille tarkoitetut maksut. Vakuutuksenottaja voi kuitenkin vakuu-
tusyhtiön hänelle asettamassa kohtuulliseksi katsottavassa
määräajassa ilmoittaa, mille käytettävissä olevalle rahastotilille
hän haluaa vakuutussäästönsä siirrettävän tai miten hän halu-
aa sijoitusohjettaan muuttaa.

Viranomaisten antamiin määräyksiin, rahastojen omiin sääntöi-
hin ja vakuutusyhtiön ohjeisiin voi sisältyä erityisiä määräyksiä
koskien

- rahaston valintaa,
- rahasto-osuuksien lukumäärää tietyssä rahastossa,
- pienintä sijoitusta rahastoon,
- rahasto-osuuksien osto  ja myyntikurssien laskemista ja
- eri toimenpiteistä perittäviä maksuja.

Mikäli yllämainituissa määräyksissä tapahtuu muutoksia, vakuu-
tusyhtiö ilmoittaa niistä vakuutuksenottajalle.

21 MUUTOKSENHAKU

Jos vakuutusyhtiön vakuutusasiassa tekemä päätös ei tyydytä
asianosaista, hän voi vakuutusyhtiötä vastaan panna vireille
kanteen Helsingin käräjäoikeudessa tai hänen Suomessa ole-
van kotipaikkansa käräjäoikeudessa, ellei Suomen kansainväli-
sistä sopimuksista muuta johdu. Kanne on nostettava kanneoi-
keuden menettämisen uhalla kolmen vuoden kuluessa siitä, kun
asianosainen sai tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä. Asianosai-
nen voi saattaa päätöksen myös Kuluttajariitalautakunnan tai
Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi.

OP-Henkivakuutus Oy, Lapinmäentie 1, 00350 Helsinki
Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta
Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1030059-2
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