
Private Kapitalisaatiosopimus on yksi-
tyishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille 
tarkoitettu sijoitussidonnainen ja/tai 
vuosikorkokorin sisältävä vakuutusluo-
kista annetun lain 18 §:n mukainen sijoi-
tussidonnainen kapitalisaatiosopimus. 
Sopimuksen säästösumma maksetaan 
sopimusajan päättyessä sopimuksen 
ottajalle.

Sopimuksen säästöt on sidottu 
sopimukseen valittujen sijoituskoh-
teiden arvonkehitykseen. Asiakas voi 
yksittäisten sijoituskohteiden sijasta 
valita sijoitussuunnitelman, jolloin 
vakuutusyhtiö hoitaa sopimukseen 
sijoitettuja varoja asiakkaan valitseman 
sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Kapitalisaatiosopimuk-
sen osapuolet
Sopimuksen myöntää Mandatum 
Henkivakuutusosakeyhtiö.

Asiakas on yksityishenkilö, yritys tai 
yhteisö, joka on tehnyt sopimuksen 
Mandatum Lifen kanssa. Asiakas 
omistaa sopimuksen ja voi tehdä 
sopimukseen muutoksia sekä nostaa 
säästöt tai osan niistä ennen sopimuk-
sen päättymistä ehdoissa mainituin 
edellytyksin.

Sopimukseen  
sijoitettavat varat
Asiakas tai hänen valtuuttamansa 
valtuutettu tekee sijoituksen sopimuk-
seen. Sijoituksen vähimmäismäärä 
ja mahdollinen maksupalkkio on 
määritelty voimassaolevassa hinnas-
tossa. Sijoitettavat varat ohjataan eri 
sijoituskohteisiin voimassa olevan 
sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Sopimuksen säästöt
Sopimuksen säästöt muodostuvat 
maksetuista maksuista, sopimukseen 
liitettyjen sijoituskohteiden arvonkehi-
tyksestä ja mahdollisista hyvityksistä. 

Sopimuksen säästöjä pienentävät Man-
datum Lifen veloittamat hinnastossa 
mainitut kulut ja palkkiot  sekä sijoi-
tuskohteisiin liittyvät muut mahdolliset 
veloitukset.

Säästön tai sen osan nostamisesta 
ennen sopimusajan päättymistä 
asiakkaan on ilmoitettava kirjallisesti 
Mandatum Lifelle. Osanostoon liittyvät 
mahdolliset rajoitukset ja palkkiot ilme-
nevät voimassaolevasta hinnastosta.

Kapitalisaatiosopimuk-
sen voimassaolo
Sopimus tulee voimaan kun se on 
allekirjoitettu ja ensimmäinen maksu on 
maksettu. Sopimus on voimassa mää-
räajan, kuitenkin enintään 20 vuotta 
sopimuksen alkamispäivämäärästä. 
Sopimusajan on oltava vähintään  
3 vuotta. Sopimusta voi kuitenkin 
vakuutusyhtiön suostumuksella 
jatkaa sen hetkisten sopimusehtojen 
mukaisesti.

Sopimus päättyy sopimusajan 
päättyessä tai kun sopimus irtisanotaan 
kokonaan ennen päättymispäivää.

Verotus
Yksityishenkilöt

Sopimuksen tuotto on veronalaista 
pääomatuloa, josta peritään 
pääomatulovero (30 %) vasta tuottoa 
nostettaessa. Mandatum Life toimittaa 
ennakonpidätyksen tuoton noston 
yhteydessä ja tilittää sen verottajalle. 
Siltä osin kuin verotettavat pääomatulot 
ylittävät verovuonna 40 000 euroa, 
pääomatuloveron määrä on 32 %. Sopi-
muksen sisällä tehdyt sijoituskohteiden 
muutokset eivät realisoi verotusta. 
Veron osuus kasvattaa sijoituksen 
tuottoa näin mahdollisimman pitkään. 
Sopimuksesta mahdollisesti syntyvät 
tappiot eivät ole verotuksessa vähennys-
kelpoisia eikä vakuutuksen tuotosta voi 
vähentää muista sijoituksista tai muun 
omaisuuden luovutuksesta syntyneitä 
luovutustappioita.

Yritykset ja yhteisöt

Sopimuksen tuotto on veronalaista 
tuloa yrityksille ja yhteisöille.  Kunnille, 
seurakunnille ja yleishyödyllisille 
yhteisöille sopimuksen tuotto on yleensä 
verovapaata tuloa. Sijoitussidonnainen 
tuotto verotetaan yleensä vasta kun se 
on nostettu. Sopimuksen sisällä tehdyt 
sijoituskohteiden muutokset eivät 
realisoi verotusta.

Verotusta koskevat tiedot perustuvat 
1.1.2014 voimassa olevaan lainsäädän-
töön ja verotuskäytäntöön. Säännökset 
koskevat Suomessa yleisesti verovel-
vollisia henkilöitä. Verotus ei ole osa 
sopimusta, eikä vakuutusyhtiö tai sen 
asiamies vastaa verolainsäädännön tai 
verotuskäytännön muuttumisesta. 

Henkilötietojen käsittely
Mandatum Life käsittelee asiak-
kaidensa henkilötietoja Suomen 
lainsäädännön mukaisesti. Tietoja 
hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen 
valtuuttamiltaan tahoilta ja julkisista 
viranomaisten ylläpitämistä rekiste-
reistä sekä luottorekisteristä.

Vakuutusyhtiön vaitiolovelvollisuutta 
koskevista säännöksistä johtuen Man-
datum Life ei luovuta asiakkaitaan kos-
kevia tietoja sivullisille paitsi asiakkaan 
suostumuksella tai silloin, kun tietojen 
luovuttaminen perustuu lain säännök-
seen. Mandatum Lifessa käytettävien 
henkilörekisterien tietosisältöön voi 
tutustua Internet -kotisivuilla saatavilla 
olevista rekisteriselosteista, minkä 
lisäksi asiakaspalveluvirkailijamme 
antavat tarvittaessa lisätietoja.

Mandatum Life käyttää asiakasrekiste-
riään myös asiakkailleen suunnattavaan 
markkinointiin. Mandatum Life voi nau-
hoittaa puheluita turvallisen asioinnin 
varmistamiseksi.
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Tutustu sopimuksen 
ehtoihin
Tuoteseloste on voimassa 1.1.2014 
alkaen. Tuoteseloste ei ole täydellinen 
selvitys Private Kapitalisaatiosopi-
muksesta. Tutustu myös sopimuksen 
ehtoihin ja hinnastoon sekä eri sijoitus-
vaihtoehtoihin.

Sijoitussidonnaisten sopimusten 
arvonkehitys perustuu asiakkaan 
valitsemien sijoituskohteiden arvonke-
hitykseen. Sijoituskohteiden arvo voi 
nousta tai laskea, tavoiteltu tuotto voi 
jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman 
voi menettää osittain tai kokonaan. 
Sijoituskohteiden aikaisempi kehitys ei 
kuvaa niiden kehitystä tulevaisuu-
dessa. Mikäli sijoituskohteet sisältävät 
muita kuin euromääräisiä sijoituksia, 
valuuttakurssien muutokset vaikuttavat 
sijoituskohteen arvonkehitykseen.

Asiakas päättää sijoituskohteiden 
valinnasta omien sijoitustavoitteidensa 
mukaisesti ja kantaa riskin säästöjen 
arvon alenemisesta tai menettämisestä. 
Mandatum Life, sen varainhoitaja tai 
asiamies taikka asiakkaan valtuutettu 
eivät vastaa sijoituskohteiden arvonke-
hityksestä.

Sijoituskohteita ja muuta sijoittamista 
koskevat tiedot on annettu vain infor-
maatiotarkoituksessa. Asiakkaan tulee 
huolellisesti perehtyä kapitalisaatiosopi-
muksen ja sijoituskohteiden ehtoihin ja 
esitteisiin ennen sopimuksen ottamista 
tai sopimukseen tehtäviä muutoksia.

Valvova viranomainen
Sopimusta säätelee vakuutussopi-
muslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. 
Mandatum Lifen tuotteet eivät kuulu 
talletussuojarahaston piiriin. Manda-
tum Lifen toimintaa valvoo Finanssi-
valvonta (os. Snellmaninkatu 6, PL 103, 
00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi, 
puhelin 010 831 51.)

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 
on Sampo Oyj:n kokonaan omistama 
tytäryhtiö.

Danske Bank Oyj on rekisteröity 
Finanssivalvonnan ylläpitämään 
vakuutusedustajarekisteriin Mandatum 
Lifen asiamiehenä. Rekisteröinnin voit 
tarkistaa pyytämällä Finanssivalvon-
nalta otteen em. rekisteristä.

Myyjän toimintaa koskevissa asioissa 
asiakas voi kääntyä Mandatum Lifen 
puoleen. Asian voi saattaa myös 
Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan, 
Vakuutuslautakunnan tai käräjäoikeu-
den käsiteltäväksi.

KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN MYÖNTÄÄ
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Danske Bank Oyj/Danske Bank Private Banking toimii Mandatum Lifen asiamiehenä.  
Danske Bank Oyj, Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Suomi. Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7



Sisällysluettelo 
1. Kapitalisaatiosopimus

2. Sopimuksen voimaantulo

3. Maksun maksaminen ja sijoituskoh-
teiden liittäminen sopimukseen

4. Sijoituskohteiden vaihtaminen

5. Veloitukset

6. Sopimuksen päättyminen

7. Säästöjen nosto

8. Sopimusehtojen muuttaminen

9. Muutoksenhaku

1. Kapitalisaatiosopimus
1.1 Kapitalisaatiosopimus on vakuu-
tuksenottajan (jäljempänä asiakas) ja 
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön 
(jäljempänä vakuutusyhtiö) välillä tehty 
sopimus, jonka sisältö on määritelty 
sopimuskirjassa, ehdoissa, asiakkaan 
valitsemassa sijoitussuunnitelmassa, 
sopimuksen laskuperusteissa ja 
asiakkaalle vuosittain lähetettävässä 
tiedotteessa.

Vakuutusyhtiö, sen varainhoitaja tai sen 
asiamiehenä toimiva Danske Bank Pri-
vate Banking/ Danske Bank Oyj eivät 
vastaa mahdollisten lainsäädännön tai 
verotuskäytännön muutosten vaiku-
tuksista sopimukseen eikä sopimuksen 
mahdollisista vaikutuksista asiakkaan 
verotukseen tai muihin sopimussuhtei-
siin, oikeuksiin tai velvollisuuksiin.

1.2 Asiakkaalla on oikeus sopimusta 
koskevien määräysten antamiseen. 
Asiakkaalla on jäljempänä mainituin 
edellytyksin mm. oikeus valita ne sijoi-
tuskohteet, jotka sopimukseen liitetään 
ja nostaa takaisinostoarvo.

Asiakkaalla on oikeus valtuuttaa val-
tuutettu antamaan sopimusta koskevia 
määräyksiä.

1.3 Sopimuksessa sovitaan niistä sijoi-
tuskohteista, joiden arvonkehitykseen 
maksut tai säästöt liitetään.

Sijoituskohteella tarkoitetaan sellaisia 
vakuutusyhtiön hyväksymiä sijoituskoh-
teita, joiden arvonkehitykseen säästöt 
kulloinkin ovat liitettävissä Suomessa 
voimassaolevan lainsäädännön ja 
määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus lisätä tai 
poistaa sopimukseen liitettävissä olevia 
sijoituskohteita.

Sopimukseen voidaan liittää yksi tai 
useampia sijoituskohteita. Sijoituskoh-
teena voi olla esimerkiksi sijoitusra-
hasto tai vakuutusyhtiön omistama 
ja hallinnoima sekä vakuutusyhtiön 
valitseman varainhoitajan hoitama 
sijoituskori.

Lisäksi sijoituskohteena voi olla 
sijoituskori, jonka tuotto muodostuu 
vakuutusyhtiön etukäteen enintään 
kalenterivuodeksi kerrallaan vahvis-
tamasta vuosikorosta. Lisäksi sijoitus-
korille voidaan antaa asiakashyvitys, 
jonka määrä päätetään puolivuosittain 
etukäteen. Vuosikorko ja asiakashyvitys 
lisätään päivittäin sijoituskorin arvoon. 
Vuosikoron ja asiakashyvityksen 
määrän päättää Vakuutusyhtiön 
hallitus vakuutusyhtiölain säännöksiä 
noudattaen. Asiakashyvityksen 
suuruuteen vaikuttaa mm. vakuutus-
yhtiön vakavaraisuus, onnistuminen 
sijoitustoiminnassa pitkällä aikavälillä, 
yleinen korkotaso ja vuosikoron 
määrä. Säästöille ei hyvitetä erikseen 
laskuperustekorkoa. Asiakashyvitysten 
jakoperiaatteista ja tavoitteista saa 
tarkempaa tietoja Vakuutusyhtiön 
nettisivuilta, www.mandatumlife.fi.

Sijoituskohteen osuudelle vahvistetaan 
noteeraus tai lasketaan arvonmääritys 
sijoituskohteen sääntöjen mukaan.

Mikäli sijoituskohteen osuuksille 
noteerataan tai lasketaan erikseen 
merkintähinta ja lunastushinta, 
käytetään merkintähintaa laskettaessa 
sopimukseen liitettävien sijoituskohteen 
osuuksien lukumäärää, ja lunastus-
hintaa vähennettäessä sopimukseen 
liitettyjä sijoituskohteen osuuksia 
esimerkiksi hoitopalkkioiden veloitusten 
yhteydessä tai säästöjä nostettaessa.

Mikäli sijoituskohteen osuudella ei ole, 
vakuutusyhtiöstä riippumattomasta 
syystä, voimassaolevaa noteerausta 
tai arvonmääritystä silloin kun jokin 
sijoituskohteen osuuden arvoon perus-
tuva toimenpide tulisi näiden ehtojen 
mukaan tehdä, siirretään toimenpiteen 
toteuttamista, kunnes sijoituskohteen 
osuudelle on annettu tai laskettu uusi 
voimassaoleva noteeraus tai arvonmää-
ritys, ellei näissä ehdoissa erikseen ole 
toisin määrätty.

2. Sopimuksen  
voimaantulo
Sopimus tulee voimaan sinä päivänä, 
kun sovittu ensimmäinen maksu on 
maksettu vakuutusyhtiölle.

3. Maksujen maksami-
nen ja sijoituskohteiden 
liittäminen sopimukseen
3.1 Sopimus voi olla kertamaksuinen 
tai sopimukseen voidaan maksaa myös 
etukäteen sovittuja jatkuvia maksuja.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus asettaa 
maksulle vähimmäis- ja enimmäismää-
riä. Vakuutusyhtiö pidättää itselleen 
oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt 
maksut sekä keskeyttää jatkuvien 
maksujen maksaminen sopimukseen.

3.2 Sopimuksessa sovitaan maksujen 
jakautumisesta sopimukseen liitettävien 
sijoituskohteiden kesken (sijoitussuhde).

3.3 Maksetut maksut liitetään mak-
supalkkiolla vähennettynä jäljempänä 
esitettävällä tavalla asiakkaan valitse-
mien sijoituskohteiden tai kulloinkin 
voimassa olevan, asiakkaan valitseman 
sijoitussuunnitelman mukaisten sijoitus-
kohteiden arvonkehitykseen.

Maksetut maksut liitetään valittuihin 
sijoituskohteisiin viivytyksettä ja 
viimeistään viidentenä (5) pankkipäi-
vänä siitä, kun maksu on saapunut 
vakuutusyhtiön tilille.

Private Kapitalisaatiosopimus
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Asiakkaalla on oikeus muuttaa 
tekemäänsä sijoitussuunnitelmaa 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai 
muulla vakuutusyhtiön etukäteen 
hyväksymällä tavalla vakuutusyhtiölle 
tai sen asiamiehelle. Sijoitussuunnitel-
maa noudatetaan uusissa maksuissa 
viivytyksettä ja kuitenkin viimeistään 
viidentenä pankkipäivänä sen jälkeen, 
kun ilmoitus on saapunut vakuutus-
yhtiöön. Sopimukseen liitettävien 
sijoituskohteiden osuuksien lukumäärä 
saadaan siten, että maksetuista 
maksuista ao. sijoituskohteeseen liitet-
täväksi tuleva veloituksilla vähennetty 
rahamäärä jaetaan sijoituskohteen 
osuuden liittämispäivänä käytettävällä 
noteerauksella tai arvonmäärityksellä.

3.4 Sijoituskohteiden sopimukseen 
liittäminen tapahtuu ainoastaan 
laskennallisesti. Säästöjen kehittyminen 
on sidottu näiden sijoituskohteiden 
arvojen kehitykseen. Asiakkaalla ei 
ole omistus- eikä mitään muutakaan 
oikeutta sopimukseen liitettyihin 
sijoituskohteisiin. Omistusoikeus näihin 
kuuluu yksin vakuutusyhtiölle.

3.5 Mikäli sopimukseen liitetty sijoitus-
kohde jakaa sijoituskohteen omistajille 
voitto-osuuksia, osinkoa tai muuta 
hyvitystä (Hyvitys), ne hyvitetään 
sopimukseen sen mukaisesti, kuinka 
monta ao. sijoituskohteen osuutta 
sopimukseen on ollut liitettynä silloin, 
kun vakuutusyhtiölle sijoituskohteen 
osuuden omistajana on syntynyt oikeus 
Hyvitykseen. Vakuutusyhtiö liittää sopi-
mukseen uusia, kyseisen sijoituskohteen 
tai muun soveltuvan sijoituskohteen 
osuuksia määrän, joka vastaa sijoitus-
kohteen jakaman Hyvityksen määrää, 
vähennettynä mahdollisilla veroilla, 
julkisoikeudellisilla maksuilla tai 
kuluilla. Hyvitys liitetään sopimukseen 
kohtuullisessa ajassa sen jälkeen kun 
vakuutusyhtiö on vastaanottanut 
Hyvityksen.

3.6 Vakuutusyhtiö, sen valitsema 
varainhoitaja taikka asiakkaan valtuu-
tettuna tai vakuutusyhtiön asiamiehenä 
toimiva Danske Bank Private Banking 
/ Danske Bank Oyj  eivät vastaa sopi-
mukseen liitettyjen sijoituskohteiden 
osuuksien arvonkehityksestä tai 
mahdollisesta arvon alentumisesta tai 
pääoman säilymisestä. Vastuu sijoitus-
toiminnan taloudellisesta tuloksesta 
kuuluu asiakkaalle.

4. Sijoituskohteiden 
vaihtaminen
4.1 Asiakas voi vaihtaa sopimukseen 
liitettyjä sijoituskohteita ilmoittamalla 
siitä kirjallisesti vakuutusyhtiöön tai 
sen asiamiehelle.

4.2 Sopimukseen liitetyn sijoitus-
kohteen vaihtaminen toteutetaan 

viivytyksettä ja viimeistään viidentenä 
(5) pankkipäivänä sen päivän jälkeen, 
jolloin sijoituskohteen vaihtamista 
koskeva ilmoitus on saapunut vakuu-
tusyhtiöön, ellei vaihdon toteutumista 
siirretä kohdan 4.4 mukaisesti.

4.3 Vaihdossa sopimukseen liitettävien 
uusien osuuksien lukumäärä saadaan 
siten, että vaihdettavien osuuksien 
vaihtohetken arvon mukainen raha-
määrä vähennettynä laskuperusteiden 
mukaisella siirtopalkkiolla jaetaan 
sijaan tulevan osuuden vaihtohetkenä 
käytettävällä noteerauksella tai arvon-
määrityksellä.

4.4 Vakuutusyhtiöllä on oikeus asettaa 
rajoituksia sopimukseen liitettyjen 
sijoituskohteiden vaihtamiselle tai 
siirtää vaihdon toteuttamista, jos 
vaihdon siirtäminen on tarpeen asiak-
kaiden etujen suojelemiseksi tai johtuu 
sijoituskohteen säännöistä, ehdoista, 
vallitsevista markkinakäytännöistä tai 
muusta vastaavasta syystä.

4.5 Jos sijoituskohdetta sääntelevät 
lain säännökset, säännöt, ehdot tai 
määräykset rajoittavat sijoituskohteiden 
osuuksien hankkimista tai merkitse-
mistä vain määrättyyn ajankohtaan 
vuodessa, tapahtuu vakuutussijoituksen 
tekeminen ja arvonkehitykseen liittämi-
nen tällaiseen sijoituskohteeseen heti, 
kun se kyseisten säännösten, sääntöjen, 
ehtojen ja määräysten mukaan on 
mahdollista seuraavan kerran.

4.6 Jos sopimukseen liitetty 
sijoituskohde yhdistetään toiseen sijoi-
tuskohteeseen tai lopetetaan tai mikäli 
vakuutusyhtiö muusta syystä poistaa 
sijoituskohteen, vakuutusyhtiö pyytää 
asiakasta tai valtuutettua kohtuulliseksi 
harkitsemassaan määräajassa ilmoit-
tamaan, mihin toisiin vakuutusyhtiön 
hyväksymiin sijoituskohteisiin tämä 
haluaa säästönsä liitettäväksi. Mikäli 
asiakas tai valtuutettu ei määräajassa 
ilmoita sijoituskohteita, joihin 
lopetettavaan tai yhdistettävään sijoi-
tuskohteeseen liitetyt säästöt liitetään, 
vakuutusyhtiöllä on oikeus liittää nämä 
säästöt valitsemiinsa sijoituskohteisiin.

5. Veloitukset
5.1 Sopimuksesta veloitetaan laskupe-
rusteiden mukaiset ja kulloinkin voi-
massaolevassa hinnastossa ilmoitetut 
maksupalkkiot, hoitopalkkiot ja muut 
palkkiot.

Sijoituskohteiden omistamiseen, osta-
miseen, myymiseen ja vaihtamiseen liit-
tyen vakuutusyhtiöltä osuuksienomis-
tajana voidaan periä palkkioita, jotka 
otetaan huomioon sijoituskohteiden 
osuuksien noteerauksessa tai arvon-
määrityksessä, osto- ja myyntihintojen 
erotuksena, merkintä- tai lunastus-

palkkiona tai muulla sijoituskohteen 
sääntöjen tai ehtojen mukaisella tavalla. 
Myös sisäiseen sijoituskoriin voi liittyä 
vastaavia palkkioita. Kaikki tällaiset 
palkkiot veloitetaan sopimuksesta, ellei 
niitä jo ole otettu huomioon sijoituskoh-
teen arvonmäärityksessä.

5.2 Veloitukset tehdään vähentämällä 
sopimukseen liitettyjen sijoituskohtei-
den osuuksien lukumäärää. Ellei toisin 
ole sovittu, vakuutusyhtiö päättää mihin 
sopimuksessa oleviin sijoituskohteisiin 
veloitukset kohdistetaan. Veloitusta 
tehtäessä sijoituskohteen osuuden 
arvona käytetään osuudelle veloitus-
päivänä laskettavaa noteerausta tai 
arvonmääritystä. Ellei sijoituskohteen 
osuudelle ole tällöin voimassaolevaa 
noteerausta tai arvonmääritystä, käyte-
tään viimeksi laskettua noteerausta tai 
arvonmääritystä.

5.3 Jos lainsäädännön muutoksen, 
viranomaisen määräyksen tai tuomiois-
tuimen päätöksen vuoksi Suomessa tai 
ulkomailla noudatettavat verosäännök-
set tai –käytäntö muuttuvat siten, että 
sopimukseen, siihen liitettyihin sijoi-
tuskohteisiin tai hinnaston mukaisiin 
palkkioihin kohdistuu suoraan tai välilli-
sesti veroja tai muita viranomaisten 
määräämiä vakuutusyhtiön maksetta-
vaksi tulevia maksuja, vakuutusyhtiöllä 
on oikeus tehdä vastaavan suuruinen 
veloitus sopimuksen säästöistä. Veloitus 
toteutetaan vähentämällä sopimukseen 
liitettyjen sijoituskohteen osuuksien 
määrää noteerausta tai arvonmääri-
tystä käyttäen.

6. Kapitalisaatiosopimuk-
sen päättyminen
Sopimus päättyy sovittuna ajankohtana 
tai jo tätä ennen sinä päivänä, jona 
irtisanomista koskeva ilmoitus 
saapuu vakuutusyhtiöön. Sopimuksen 
jatkaminen edellyttää asiakkaan ja 
vakuutusyhtiön välistä sopimusta.

7. Säästöjen nosto
7.1 Säästösumma erääntyy mak-
settavaksi sovittuna ajankohtana. 
Vakuutusyhtiö ilmoittaa erääntyvästä 
säästösummasta asiakkaalle tämän 
viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen tai 
vakuutusyhtiön julkisista rekistereistä 
hankkimaan osoitteeseen lähetettävällä 
kirjeellä. Vakuutusyhtiö maksaa 
erääntyneen säästösumman asiakkaan 
ilmoittamalle tilille.

7.2 Säästösumma lasketaan kertomalla 
sijoituskohteiden osuuksien määrät 
osuuksien noteerauksilla tai arvonmää-
rityksillä. Osuuksien määrä ja noteeraus 
tai arvonmääritys ovat säästösumman 
erääntymispäivän mukaiset, ellei 
toimenpidettä kohdan 7.6 mukaisesti 



siirretä. Ellei sijoituskohteella ole 
noteerausta tai arvonmääritystä säästö-
summan erääntymispäivänä käytetään 
sijoituskohteen seuraavaa saatavissa 
olevaa noteerausta tai arvonmääritystä.

7.3 Asiakas voi milloin tahansa irtisa-
noa sopimuksen ja nostaa säästönsä. 

Osittainen nosto voidaan tehdä vain 
vakuutusyhtiön määräämillä ehdoilla.

7.4 Asiakkaan on ilmoitettava säästöjen 
nostamisesta kirjallisesti. Sopimus 
päättyy, kun ilmoitus on saapunut 
vakuutusyhtiöön.

7.5 Nostossa sijoituskohteiden muut-
taminen rahamääräiseksi toteutetaan 
viipymättä ja viimeistään viidentenä 
(5) pankkipäivänä sen päivän jälkeen, 
jolloin kirjallinen ilmoitus säästöjen 
nostosta saapuu vakuutusyhtiöön, ellei 
toimenpidettä kohdan 7.6 mukaisesti 
siirretä. Säästöjen arvo on sijoituskoh-
teiden osuuksien määrä nostoilmoituk-
sen vakuutusyhtiöön saapumispäivänä 
kerrottuna noston toteuttamispäivänä 
käytettävällä noteerauksella tai arvon-
määrityksellä. Nostosumma saadaan, 
kun näistä säästöistä vähennetään 
hinnaston mukainen nostopalkkio. 
Vakuutusyhtiö maksaa nostosumman 
asiakkaan ilmoittamalle tilille.

7.6 Vakuutusyhtiöllä on oikeus siirtää 
säästösumman tai nostosumman 
arvonmääritystä ja maksamista edellä 
kohdissa 7.2 ja 7.5 mainitusta, jos siir-
täminen on tarpeen asiakkaiden etujen 
suojelemiseksi tai johtuu sijoituskohteen 
säännöistä, ehdoista, vallitsevista 
markkinakäytännöistä tai muusta 
vastaavasta syystä.

8. Sopimusehtojen muut-
taminen ja irtisanominen
8.1 Vakuutusyhtiöllä on oikeus 
muuttaa näitä ehtoja, hinnastoa, 
sopimuksen laskuperusteita tai muita 
sopimusehtoja, jos muutoksen syynä on 
esimerkiksi korkotason muutos, sopi-
mukseen vaikuttavan ylläpito- tai muun 
kustannustason muutos, muuttunut 
lainsäädäntö tai viranomaisen määräys 
tai vakuutusyhtiöön merkittävästi 
vaikuttava muu seikka.

Lisäksi Vakuutusyhtiöllä on oikeus 
tehdä ehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla 
ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen 
keskeiseen sisältöön.

8.2 Vakuutusyhtiön on ilmoitettava 
muutoksesta asiakkaalle vähintään 
kuukautta ennen muutoksen voimaan-
tuloa. Mikäli sopimuksen omistaja ei 
hyväksy muutosta, on sopimuksen 
omistajalla oikeus irtisanoa sopimus.

8.3 Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus 
muuttaa hinnaston rahamääräisiä 
palkkioita sekä enimmäis- ja vähim-
mäismääriä.

8.4 Vakuutusyhtiöllä on oikeus 
irtisanoa sopimus päättymään kolmen 
(3) kuukauden kuluttua siitä, kun 
sopimuksen omistaja on vastaanottanut 
irtisanomisilmoituksen..

8.5 Sopimusehtojen muuttamista tai 
irtisanomista koskeva ilmoitus katso-
taan vastaanotetuksi 7 päivän kuluessa 
siitä, kun se on lähetetty sopimuksen 
omistajan viimeksi ilmoittamaan tai 
vakuutusyhtiön julkisista rekistereistä 
hankkimaan osoitteeseen.

9. Muutoksenhaku
Vakuutusyhtiön ratkaisuun tyytymätön 
asianosainen voi hakea muutosta 
Vakuutusyhtiön ratkaisuun nostamalla 
kanteen Helsingin käräjäoikeudessa 
tai asianosaisen kotipaikan käräjäoi-
keudessa. Kanne on nostettava kolmen 
vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen 
sai tiedon päätöksestä.

MandatuM HenkiVakuutusosakeyHtiö Postiosoite pl 627, 00101 Helsinki  
RekisteRöity kotiPaikka ja osoite BuleVardi 56, 00120 Helsinki, suoMi  

y-tunnus 0641130-2 www.mandatumlife.fi

 



        

                      

 
 

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Postiosoite PL 627, 00101 Helsinki. Rekisteröity kotipaikka ja osoite, Bulevardi 56, 00120 Helsinki, Suomi. Y-tunnus 0641130-2. www.mandatumlife.fi 
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Rahastopohjaiset sijoituskorit 
Danske Varainhoito Korko 
Danske Varainhoito 25 
Danske Varainhoito 50 
Danske Varainhoito 75 
Danske Varainhoito Osake  
Danske Varainhoito Osake pl Suomi 
Danske Itä-Eurooppa 
Danske Alternative 
Danske Kehittyvät markkinat 
Danske Navigaattori 
Danske Horisontti 
 
Osakepohjaiset sijoituskorit 
Danske Suomi Osinko 
Danske Active 
Danske Euro Osinko 
Danske Nordic pl Suomi 
 

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen on lisäksi valittavissa Vuosikorko-kori, 
jonka tuotto muodostuu Mandatum Lifen etukäteen määräajaksi vahvistamasta vuosikorosta ja 
mahdollisesta asiakashyvityksestä.

 

Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvonkehitys perustuu asiakkaan valitsemien sijoituskohteiden arvonkehitykseen. 
Sijoituskohteiden arvo voi nousta tai laskea. Asiakas on tietoinen, ettei sijoituskohteiden historiallinen kehitys ole tae 
tulevasta kehityksestä. Asiakas päättää itsenäisesti sijoituskohteiden valinnasta omien sijoitustavoitteidensa 
mukaisesti. Asiakas vastaa yksin tekemistään sijoituspäätöksistä ja sijoitustoiminnan taloudellisesta tuloksesta sekä 
kantaa riskin mahdollisesta vakuutussopimuksen arvon alentumisesta ja mahdollisesta pääoman menettämisestä. 
Asiakas vastaa myös vakuutussopimukseen kohdistuvista veroseuraamuksista sekä vakuutussopimuksen mahdollisista 
vaikutuksista asiakkaan muihin sopimussuhteisiin sekä oikeuksiin tai velvollisuuksiin.  

Sijoituskohteita ja muuta sijoittamista koskevat tiedot on annettu vain tiedonantotarkoituksessa eikä annettuja tietoja 
voida pitää suosituksena merkitä, pitää tai vaihtaa tiettyjä sijoituskohteita tai tehdä muita vakuutuksen 
arvonkehitykseen vaikuttavia toimenpiteitä. Sijoituskohteiden tuottoja, palkkioita ja kuluja koskevissa tiedoissa ja 
laskelmissa ei ole otettu huomioon vakuutuksen kuluja. 

Mandatum Life voi vaihtaa vakuutukseen valittavissa olevia sijoituskohteita tai sijoituskohteita hoitavia varainhoitajia 
vakuutuksen voimassaoloaikana. Asiakkaan tulee huolellisesti perehtyä vakuutuksen ja sijoituskohteiden ehtoihin ja 
esitteisiin ennen vakuutuksen ottamista, vakuutukseen tehtäviä muutoksia tai sijoituskohteiden valitsemista tai 
muuttamista.
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