
Vakuutusmuoto
Private Sijoitusvakuutus on sijoitus-
sidonnainen säästöhenkivakuutus. 
Vakuutuksen säästösumma maksetaan 
vakuutusajan päättyessä vakuutuk-
senottajalle tai hänen määräämilleen 
edunsaajille, tai henkivakuutussumma 
vakuutetun kuollessa vakuutusaikana 
vakuutuksenottajan määräämille 
edunsaajille.

Vakuutussäästö on sidottu asiakkaan 
vakuutukseen valitsemien sijoituskoh-
teiden arvonkehitykseen. Private Sijoi-
tusvakuutuksessa vakuutuksenottaja 
voi yksittäisten sijoituskohteiden sijasta 
valita sijoitussuunnitelman, jolloin 
vakuutusyhtiö hoitaa vakuutukseen 
sijoitettuja varoja asiakkaan valitseman 
sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Vakuutussopimuksen 
osapuolet
Vakuutuksenantaja on Mandatum 
Henkivakuutusosakeyhtiö.

Vakuutuksenottaja on yksityishenkilö, 
joka on tehnyt vakuutussopimuksen 
vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutuk-
senottaja omistaa vakuutuksen ja hän 
voi tehdä sopimukseen muutoksia sekä 
nostaa vakuutussäästöt tai osan niistä 
ennen vakuutussopimuksen päätty-
mistä ehdoissa mainituin edellytyksin. 
Vakuutetun kuollessa maksetaan 
henkivakuutuskorvaus.

Säästösumman edunsaaja on vakuutuk-
senottaja itse tai hänen määräämänsä 
edunsaaja. Henkivakuutuskorvaus 
maksetaan vakuutuksenottajan mää-
räämille edunsaajille.

Vakuutusmaksut
Vakuutuksenottaja tai hänen valtuut-
tamansa valtuutettu maksaa vakuu-
tusmaksun. Vakuutukseen voidaan 
tehdä lisäsijoituksia vakuutusyhtiön 
suostumuksella. Maksujen vähimmäis-
määrät ja mahdollinen maksupalkkio 
on määritelty voimassaolevassa 
hinnastossa.

Vakuutussäästö
Vakuutussäästöt muodostuvat mak-
setuista vakuutusmaksuista, vakuu-
tukseen liitettyjen sijoituskohteiden 
arvonkehityksestä ja mahdollisista hyvi-
tyksistä. Vakuutussäästöä pienentävät 
Mandatum Lifen hoitokustannukset, 
muut hinnaston mukaiset palkkiot ja 
sijoituskohteiden kustannukset.

Maksetut vakuutusmaksut ohjataan 
eri sijoituskohteisiin kulloinkin 
voimassaolevan asiakkaan valitseman 
sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Vakuutussäästön tai sen osan 
nostamisesta ennen vakuutusajan 
päättymistä vakuutuksenottajan tai 
hänen valtuuttamansa valtuutetun on 
ilmoitettava Mandatum Lifelle kirjalli-
sesti. Maksettavasta vakuutussäästöstä 
tai sen osasta vähennetään hinnaston 
mukaiset palkkiot.

Henkivakuutusturva
Vakuutus sisältää aina turvan vakuute-
tun kuoleman varalta. Jos vakuutettu 
kuolee turvan voimassaoloaikana, 
Mandatum Life maksaa edunsaajille 
henkivakuutuskorvauksen.

Henkivakuutusturva on 101 % säästöistä 
vakuutetun 65 vuoden ikään saakka ja 
tämän jälkeen 100 % säästöistä.

Henkivakuutuskorvaus maksetaan 
vakuutuksenottajan määräämille 
edunsaajille. Edunsaajamääräys tai 
sen muutos on tehtävä kirjallisesti 
Mandatum Lifelle.

Vakuutussopimuksen 
voimassaolo
Vakuutussopimus tulee voimaan, kun 
vakuutushakemus on allekirjoitettu ja 
ensimmäinen vakuutusmaksu on mak-
settu edellyttäen, että vakuutus voidaan 
myöntää hakemuksessa annettujen 
tietojen perusteella.

Vakuutus on voimassa sopimuskirjaan 
merkityn määräajan, kuitenkin vähin-
tään 3 vuotta ja enintään 20 vuotta. 

Vakuutussopimusta voi kuitenkin 
vakuutusyhtiön suostumuksella 
jatkaa sen hetkisten vakuutusehtojen 
mukaisesti.

Vakuutus päättyy vakuutusajan 
päättyessä, vakuutetun kuollessa tai 
koko jäljellä olevan vakuutussäästön 
nostamista koskevan ilmoituksen 
saapuessa Mandatum Lifeen.

Sinulla on mahdollisuus perua sopimus 
30 päivän kuluessa. Peruuttaminen 
on tehtävä kirjallisesti, jonka jälkeen 
palautamme vakuutukseesi maksamasi 
maksut takaisin. Mahdollinen sijoitus-
kohteiden  arvonlasku vähennetään 
maksuista. Peruuttaessasi sijoitusva-
kuutuksen, peruuntuu samalla siihen 
liittyvä henkivakuutus.

Verotus
Sijoitusvakuutus on verotuksellisesti 
helppo ja toimiva sijoitusmuoto. Sijoitus-
vakuutusta verotetaan kokonaisuutena, 
joten eri sijoituskohteiden tuottamat 
luovutusvoitot, osingot ja korot voidaan 
vakuutuksen sisällä sijoittaa uudelleen 
ilman verovaikutuksia. Laskennallista 
tuottoa ei veroteta vuosittain, vaan 
tuotto ja sen verotus realisoituu vasta 
tuottoa nostettaessa. Sopimuksen 
päättyessä mahdollisesti aiheutuva 
tappio ei ole verotuksessa vähennyskel-
poinen eikä vakuutuksen tuotosta voi 
vähentää muista sijoituksista tai muun 
omaisuuden luovutuksesta syntyneitä 
luovutustappioita. Sopimuksen sisällä 
toteutettuina sijoituskohteiden vaihdot 
tai tuotonmaksut eivät edellytä niiden 
ilmoittamista yksityisen henkilön veroil-
moituksessa eikä vakuutussopimus 
kuulu veroilmoituksessa ilmoitettaviin 
varoihin.

Vakuutuksen päättyessä  
eräpäivänä
Sopimuksen päättyessä maksettavista 
säästöistä on pääomatuloveron alaista 
vain sopimuksen tuotto, kun säästöt 
maksetaan vakuutuksenottajalle tai 
hänen lähiomaiselleen. Tuotto lasketaan 
vähentämällä maksettavista säästöistä 
sopimukseen maksetut maksut. 
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Pääomatulovero on 30 %. Siltä osin 
kuin verotettavat pääomatulot ylittävät 
verovuonna 40 000 euroa, pääomatu-
loveron määrä on 32 %. Mandatum Life 
toimittaa tuotosta ennakonpidätyksen 
tuoton noston yhteydessä ja tilittää sen 
verottajalle. Säästösumman edunsaajan 
ollessa lähiomainen on säästösumma 
pääoman osalta lahjaveron alaista. 
Muulle kuin vakuutuksenottajalle tai 
vakuutuksenottajan lähiomaiselle 
maksettu säästösumma on kokonaan 
pääomatuloveron alaista.

Vakuutuksen päättyessä ennen 
eräpäivää
Ennen sopimusajan päättymistä mak-
settava takaisinostoarvo maksetaan 
aina vakuutuksenottajalle itselleen. 
Vakuutuksenottajalle maksettavaa 
takaisinostoarvoa verotetaan kuten 
vakuutuksenottajalle maksettavaa 
säästösummaa. Säästöjen osanostoissa 
katsotaan nostettavan vakuutuksen 
pääomaa niin kauan kuin sitä riittää, 
ja pääomatulovero peritään, kun 
nostetaan tuottoa.

Vakuutuksen päättyessä vakuu-
tetun kuolemaan
Vakuutetun kuoleman perusteella 
maksettava kuolemantapauskorvaus 
on lähiomaiselle verovapaa 35 000 
euroon asti kutakin edunsaajaa kohti. 
Jos edunsaaja on aviopuoliso, on 
hänelle maksettavasta korvauksesta 
verovapaata puolet, kuitenkin aina 
vähintään 35 000 euroa. Lähiomaisella 
tarkoitetaan vakuutetun aviopuolisoa, 
lapsia, lastenlapsia, vanhempia ja iso-
vanhempia sekä ottolasta, kasvattilasta 
ja puolison lasta.

Jos henkivakuutuskorvaus maksetaan 
muulle kuin lähiomaiselle, koko korvaus 
on pääomatuloveron alaista mutta 
perintöverosta vapaata.

Verotusta koskevat tiedot perustuvat 
1.1.2014 voimassa olevaan lainsäädän-
töön ja verotuskäytäntöön ja koskevat 
Suomessa yleisesti asuvia verovelvollisia 
henkilöitä. Verotus ei ole osa vakuutus-
sopimusta, eikä vakuutusyhtiö tai sen 
asiamies vastaa verolainsäädännön tai 
verokäytännön muuttumisesta. 

Henkilötietojen käsittely
Mandatum Life käsittelee asiak-
kaidensa henkilötietoja Suomen 
lainsäädännön mukaisesti. Tietoja 
hankitaan asiakkaalta itseltään, 
hänen valtuuttamiltaan tahoilta ja 
julkisista viranomaisten ylläpitämistä 
rekistereistä sekä luottorekisteristä. 
Vakuutusyhtiön vaitiolovelvollisuutta 
koskevista säännöksistä johtuen 
Mandatum Life ei luovuta asiakkaitaan 
koskevia tietoja sivullisille paitsi 
asiakkaan suostumuksella tai silloin, 
kun tietojen luovuttaminen perustuu 
lain säännökseen.

Mandatum Lifessa käytettävien henki-
lörekisterien 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.

Tutustu sopimuksen 
ehtoihin
Tuoteseloste on voimassa 1.1.2014 
alkaen. Tuoteseloste ei ole täydellinen 
selvitys Private Sijoitusvakuutuksesta. 
Tutustu myös vakuutusehtoihin, hin-
nastoon sekä eri sijoitusvaihtoehtoihin.

Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvon-
kehitys perustuu vakuutuksenottajan 
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 tulevaisuudessa.

Mikäli sijoituskohteet sisältävät 
muita kuin euromääräisiä sijoituksia, 
valuuttakurssien muutokset vaikuttavat 
sijoituskohteen arvonkehitykseen.

Vakuutuksenottaja päättää sijoituskoh-
teiden valinnasta omien sijoitustavoit-
teidensa mukaisesti ja kantaa riskin 
vakuutussäästöjen arvon alenemisesta 
tai menettämisestä. Mandatum Life, 
sen varainhoitaja tai asiamies taikka 
asiakkaan valtuutettu eivät vastaa 
sijoituskohteiden arvonkehityksestä.

Sijoituskohteita ja muuta sijoittamista 
koskevat tiedot on annettu vain infor-
maatiotarkoituksessa. Vakuutuksenot-
tajan tulee huolellisesti perehtyä vakuu-
tuksen ja sijoituskohteiden ehtoihin ja 
esitteisiin ennen vakuutuksen ottamista 
tai vakuutukseen tehtäviä muutoksia.

Valvova viranomainen
Vakuutuksia säätelee vakuutussopi-
muslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. 
Mandatum Lifen tuotteet eivät 
kuulu talletussuojarahaston piiriin. 
Mandatum Lifen toimintaa valvoo 
Finanssivalvonta (os. Snellmaninkatu 6, 
PL 103, 00101 Helsinki, puhelin  
010 831 51).

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

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 
on Sampo Oyj:n kokonaan omistama 
tytäryhtiö.

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

VAKUUTUKSEN MYÖNTÄÄ
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1. Vakuutussopimuksen 
sisältö
Vakuutussopimus on vakuutuksenot-
tajan ja Mandatum Henkivakuutusosa-
keyhtiön (jäljempänä Vakuutusyhtiö) 
välinen sopimus. Private Sijoitusvakuu-
tus on kuolemanvaraturvan sisältävä, 
henkivakuutusluokkiin 1 ja 3 kuuluva 
säästöhenkivakuutus. Vakuutus-
sopimuksen sisältö määritellään 
sopimuskirjassa, vakuutusehdoissa 
ja vakuutuksenottajan valitsemassa 
sijoitussuunnitelmassa. Näiden lisäksi 
sopimuksessa noudatetaan vakuu-
tuksen laskuperusteita ja hinnastoa, 
vakuutussopimuslakia ja muuta 
Suomen lainsäädäntöä.

Vakuutusyhtiö, sen varainhoitaja tai 
asiamiehenä toimiva Danske Bank 
Private Banking/Danske Bank Oyj eivät 
vastaa lainsäädännön tai verotuskäy-
tännön muutosten vaikutuksista vakuu-
tussopimukseen. Vakuutussopimus 
sisältää oikeuden vakuutussäästöön ja 
henkivakuutuskorvaukseen. Vakuu-
tussäästö maksetaan vakuutusajan 
päättyessä vakuutuksenottajalle tai 
hänen määräämilleen edunsaajille edel-
lyttäen, että vakuutettu on silloin elossa. 
Jos vakuutettu kuolee henkivakuutus-
turvan voimassaoloaikana, edunsaajille 
maksetaan henkivakuutuskorvaus.

Vakuutussäästö maksetaan myös 
milloin tahansa vakuutuksen voimassa 
ollessa, jos vakuutuksenottaja sitä 
kirjallisesti pyytää. Myös osanostot 
ovat vakuutusyhtiön asettamin ehdoin 
mahdollisia. Osanoston edellytykset on 
kerrottu hinnastossa. Vakuutuk-
senottajalle lähetään kerran vuodessa 
vuositiedote, josta käy ilmi vakuutusso-
pimuksen keskeinen sisältö, edunsaajat 
ja henkivakuutusturvan määrä.

2. Vakuutussopimuksen 
voimassaolo
Vakuutussopimus alkaa, kun hakemus 
on allekirjoitettu ja vakuutusmaksu 
on maksettu, mikäli vakuutus voidaan 
myöntää. Vakuutusyhtiön suostumuk-

sella vakuutukseen voidaan maksaa 
myös lisämaksuja.

Vakuutussopimus on voimassa 
sopimukseen merkityn sopimusajan 
loppuun. Vakuutus voi kuitenkin 
päättyä tätä ennen koko jäljellä olevan 
vakuutussäästön nostamista koskevan 
ilmoituksen saapuessa vakuutusyhtiölle 
tai vakuutetun kuollessa. Vakuutuk-
senottajalla tai hänen valtuuttamallaan 
valtuutetulla on oikeus vakuutusyhtiön 
suostumuksella pidentää sopimusaikaa. 
Tällöin uuteen sopimukseen sovelletaan 
muutoksentekohetkellä voimassa olevia 
ehtoja.

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruut-
taa vakuutussopimus ilmoittamalla 
siitä kirjallisesti 30 päivän kuluessa 
vakuutussopimuksen voimaantulosta 
tai siitä päivästä, jona hän on saanut 
sopimuskirjan ja vakuutusehdot. Jos 
vakuutukseen liittyy jokin riskivakuu-
tus, peruuntuu se vakuutuksenottajan 
peruuttaessa sijoitusvakuutuksen.

Vakuutusyhtiö palauttaa vakuutuk-
senottajan suorittamat maksut ilman 
korkoa viimeistään 30 päivän kuluessa 
peruuttamisilmoituksen saatuaan. 
Henkivakuutuksesta vakuutusyhtiö 
perii kuitenkin maksun siltä ajalta, jona 
sen vastuu on ollut voimassa. Sijoitus-
sidonnaisiin säästöihin maksetuista 
maksuista vakuutusyhtiö vähentää 
palauttamisen yhteydessä määrän, joka 
vastaa mahdollista sijoituskohteiden 
osuuksien arvon alentumista peruut-
tamisilmoituksen vakuutusyhtiöön 
saapumispäivänä.

3. Vakuutussäästö
Vakuutussäästö muodostuu makse-
tuista vakuutusmaksuista, vakuu-
tukseen liitettyjen sijoituskohteiden 
arvonkehityksestä ja mahdollisista 
hyvityksistä.

Vakuutusyhtiö päättää, mitkä sijoitus-
kohteet ovat kulloinkin liitettävissä 
vakuutussopimukseen. Sijoituskohteella 
tarkoitetaan näissä vakuutusehdoissa 
sellaisia vakuutusyhtiön tarjoamia 
sijoituskohteita, joiden arvonkehityk-

seen vakuutukseen liittyvät edut on 
mahdollista sitoa Suomessa kulloinkin 
noudatettavan ja voimassaolevan lain-
säädännön ja määräysten mukaisesti.

Vakuutussäästöä laskettaessa siitä 
vähennetään vakuutusturvan ylläpitä-
miseksi tehdyt veloitukset, vakuutusyh-
tiön hoitokustannukset, muut palkkiot 
sekä mahdollisista erityistoimenpiteistä 
aiheutuneet maksut. Palkkiot on 
lueteltu kulloinkin voimassa olevassa 
hinnastoissa. Vakuutukseen liitettyjen 
sijoituskohteiden kulut vaikuttavat 
sijoituskohteiden arvoon ja siten myös 
vakuutuksen arvoon sitä pienentävästi. 

4. Henkivakuutusturva
Vakuutukseen liittyy turva vakuutetun 
kuoleman varalta eli henkivakuutus-
turva. Jos vakuutettu kuolee henki-
vakuutusturvan voimassaoloaikana, 
vakuutuksenottajan vakuutusyhtiöön 
kirjallisesti ilmoittamille edunsaajille 
maksetaan henkivakuutuskorvaus. 
Henkivakuutusturva kattaa 101 % 
säästöjen määrästä vakuutetun  
65-vuotispäivään saakka ja sen jälkeen 
100 % säästöistä.

5. Sijoitussuunnitelma
Maksetut vakuutusmaksut käytetään 
sijoituskohteiden hankkimiseen kulloin-
kin voimassaolevan vakuutuksenottajan 
valitseman sijoitussuunnitelman  
mukaisesti. Vakuutuksenottajalla 
on oikeus muuttaa tekemäänsä sijoi-
tussuunnitelmaa ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti vakuutusyhtiölle tai sen 
asiamiehenä toimivalle Danske Bank 
Private Bankingille. Uutta sijoitus-
suunnitelmaa noudatetaan uusissa 
maksuissa viivytyksettä ja kuitenkin 
viimeistään viidentenä pankkipäivänä 
sen jälkeen, kun ilmoitus on saapunut 
vakuutusyhtiöön.

Vakuutusmaksujen vähimmäismäärät 
ilmenevät hinnastosta.

Maksu sijoitetaan välittömästi, 
kuitenkin viimeistään viidentenä pank-
kipäivänä siitä, kun maksu on maksettu 
vakuutusyhtiön tilille. Mikäli tänä 
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aikana ei ole saatavissa sijoituskohteen 
noteerausta, tapahtuu arvonkehi-
tykseen liittäminen ensimmäisen 
tämän jälkeen saatavan noteerauksen 
mukaisena.

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

Sijoituskohteiden liittäminen 
vakuutukseen tapahtuu ainoastaan las-
kennallisesti, eikä vakuutuksenottajalla 
tai edunsaajalla ole omistus- tai muita 
oikeuksia vakuutukseen liitettyihin sijoi-
tuskohteiden osuuksiin. Vakuutukseen 
liitettyjen sijoituskohteiden osuuksien 
omistusoikeus kuuluu vakuutusyhtiölle.

6. Sijoituskohteiden 
osuuksien lukumäärä ja 
arvo
Sijoituskohteiden osuuksien lukumäärä 
saadaan jakamalla valittuun sijoitus-
kohteeseen maksettu vakuutusmaksu 
käsittelypäivänä voimassa olevalla 
sijoituskohteen osuuden noteerauksella.

Vakuutukseen liitettävien sijoituskoh-
teen osuuksien määrää lisäävät sijoitus-
kohteeseen sijoitetut uudet maksut sekä 
sijoituskohteen mahdollinen voitonjako.

Sijoituskohteen osuuksien määrää 
vähentävät vakuutusyhtiön hoitokustan-
nukset. Hoitokustannukset sisältävät 
henkivakuutusturvan veloituksen, 
hinnaston mukaiset palkkiot ja suoritet-
tujen erityistoimenpiteiden maksut.

Sijoituskohteen osuuksien arvona veloi-
tuksia tehtäessä käytetään voimassa 
olevia noteerauksia sinä päivänä, jolloin 
veloitus tapahtuu. Sijoituskohteesta 
perittävät kulut vähentävät sijoituskoh-
teen arvoa ja siten myös vakuutuksen 
arvoa.

Jos vakuutukseen liitettävälle sijoitus-
kohteen osuudelle noteerataan erikseen 
merkintähinta ja lunastushinta, 
käytetään merkintähintaa liitettäessä 
vakuutukseen sijoituskohteen osuuksia 
maksun, voitonjaon ja vakuutussäästö-
jen siirron perusteella.

Lunastushintaa puolestaan käytetään 
sijoituskohteen osuuksia luovutettaessa, 
perittäessä vakuutuksen hinnaston-
mukaisia palkkioita ja veloituksia sekä 
maksettaessa sopimukseen perustuvia 
etuuksia.

Vakuutusyhtiö, sen varainhoitaja 
taikka asiakkaan valtuutettuna tai 
vakuutusyhtiön asiamiehenä toimiva 
Danske Bank Private Banking/Danske 
Bank Oyj eivät vastaa sijoituskohteen 
osuuksien arvonkehityksestä eivätkä 
pääoman säilymisestä.

7. Säästöjen siirtäminen 
sijoituskohteesta toiseen
Vakuutuksenottajalla on oikeus siirtää 
säästöjä sijoituskohteesta toiseen.

Vakuutukseen liitettävien uusien sijoi-
tuskohteen osuuksien lukumäärä saa-
daan siirrossa siten, että luovuttavien 
sijoituskohteen osuuksien siirtohetken 
yhteisarvo vähennettynä hinnaston 
mukaisilla palkkioilla jaetaan sijaan 
tulevan sijoituskohteen osuuden siirto-
hetkenä käytettävällä noteerauksella.

Siirto toteutetaan viivytyksettä ja 
kuitenkin viimeistään viidentenä 
pankkipäivänä sen jälkeen, kun siirtoa 
koskeva ilmoitus on saapunut vakuu-
tusyhtiöön. Mikäli tämän määräajan 
kuluessa ei ole saatavissa siirtoon 
liittyvien sijoituskohteiden noteerausta, 
käytetään ensimmäistä määräajan 
jälkeen saatavaa noteerausta.

Jos sijoituskohdetta sääntelevät 
lain säännökset, säännöt, ehdot tai 
määräykset rajoittavat sen osuuksien 
merkintöjen ja lunastuksien tekemistä 
vain määrättyyn ajankohtaan vuodessa, 
toteutetaan säästöjen siirto ja 
arvonkehitykseen liittäminen tällaiseen 
sijoituskohteeseen heti, kun se kyseisten 
säännösten, sääntöjen, ehtojen tai 
määräysten mukaan on mahdollista 
seuraavan kerran.

Jos vakuutukseen liitetty sijoituskohde 
lopetetaan tai yhdistetään toiseen 
sijoituskohteeseen, vakuutusyhtiöllä 
on oikeus siirtää kyseiseen sijoituskoh-
teeseen sidotut säästöt valitsemiinsa 
sijoituskohteisiin. Vakuutuksenottaja voi 
kuitenkin vakuutusyhtiön asettamassa 
kohtuullisessa määräajassa ilmoittaa, 
minkä sijoituskohteen osuuden 
arvonkehitykseen hän haluaa säästönsä 
sidottavan.

8. Vakuutussäästöjen 
nostaminen
8.1. Säästösumma

Vakuutusyhtiö ilmoittaa vakuutuksenot-
tajalle tai tämän valtuuttamalle val-
tuutetulle vakuutusajan päättymisestä 
ja vakuutussäästön erääntymisestä. 
Vakuutussäästö maksetaan vakuu-
tuksenottajalle tai tämän määräämille 
edunsaajille.

Sijoitussidonnaisten säästöjen säästö-
summa määräytyy vakuutussopimuk-

sen päättymispäivän sijoituskohteen 
osuuksien lukumäärän mukaan 
käyttäen päättymispäivän mukaisia 
sijoituskohteen osuuksien noteerauksia.

Jos kyseisenä päivänä ei ole saatavissa 
noteerauksia, käytetään ensimmäistä 
päättymispäivän jälkeen saatavaa 
noteerausta.

8.2. Vakuutuksen  
keskeyttäminen

Jos vakuutuksenottaja irtisanoo vakuu-
tussopimuksen tai tekee säästöjen osan-
oston, määräytyy sijoitussidonnaisten 
osien takaisinostoarvo keskeytyspäivän 
sijoituskohteiden osuuksien lukumäärän 
mukaan.

Sijoitussidonnaiset säästöt muutetaan 
rahamääräiseksi välittömästi, kuitenkin 
viimeistään viidentenä pankkipäivänä 
siitä, kun kirjallinen ilmoitus on 
saapunut vakuutusyhtiölle. Mikäli tänä 
aikana ei ole saatavissa noteerauksia, 
tapahtuu sijoitussidonnaisten säästöjen 
arvon laskeminen ensimmäisen mää-
räajan jälkeen saatavan noteerauksen 
perusteella.

Jos sijoituskohdetta sääntelevät 
lain säännökset,  säännöt, ehdot 
tai määräykset rajoittavat sen 
osuuksien lunastuksien tekemistä vain 
määrättyyn ajankohtaan vuodessa, 
muutetaan sijoitussidonnaiset säästöt 
rahamääräiseksi heti, kun se kyseisten 
säännösten, sääntöjen, ehtojen tai 
määräysten mukaan on mahdollista 
seuraavan kerran.

Maksettavista vakuutussäästöistä 
vähennetään hinnaston mukaiset 
palkkiot.

9. Henkivakuutuskor-
vauksen hakeminen ja 
määräytyminen
Vakuutetun kuoltua edunsaajien on 
toimitettava vakuutusyhtiölle suku-
selvitys, kuolintodistus, vakuutetun ja 
edunsaajien virkatodistukset sekä muu 
tarpeellinen selvitys.

Sijoitussidonnaisia säästöjä vastaava 
osuus henkivakuutuskorvauksesta 
määräytyy vakuutetun kuolinpäivän 
sijoituskohteiden osuuksien lukumäärän 
mukaan.

Sijoitussidonnaisten säästöjen muut-
taminen rahamääräiseksi suoritetaan 
välittömästi, kuitenkin viimeistään 
viiden pankkipäivän kuluessa siitä, 
kun luotettava kirjallinen ilmoitus 
vakuutetun kuolemasta on saapunut 
vakuutusyhtiöön. Mikäli tänä aikana 
ei ole saatavissa noteerausta, tapahtuu 
sijoitussidonnaisten säästöjen arvon 
laskeminen ensimmäisen määräajan 



jälkeen saatavan noteerauksen perus-
teella.

Jos sijoituskohdetta sääntelevät 
lain säännökset, säännöt, ehdot 
tai määräykset rajoittavat sen 
osuuksien lunastuksien tekemistä vain 
määrättyyn ajankohtaan vuodessa, 
muutetaan sijoitussidonnaiset säästöt 
rahamääräiseksi heti, kun se kyseisten 
säännösten, sääntöjen, ehtojen tai 
määräysten mukaan on mahdollista 
seuraavan kerran.

Jos henkivakuutusturva kattaa säästöt 
yli 100 %:sesti, oikeutta 100 % säästöistä 
ylittävän osan korvaukseen ei ole, jos 
vakuutettu on tehnyt itsemurhan ennen 
kuin vuosi on kulunut vakuutusyhtiön 
vastuun alkamisesta, vakuutetun 
kuolema on aiheutunut siitä, että hän 
on osallistunut ulkomailla tapahtuvaan 
sotaan tai aseelliseen selkkaukseen 
tai vakuutettu on kuollut ihmisiä 
joukoittain tuhonneen ydinreaktioon 
perustuvan laitteen äkillisestä vaiku-
tuksesta.

Ellei korvausta em. rajoitusten vuoksi 
makseta, maksetaan kuitenkin kuolin-
hetken takaisinostoarvo.

10. Etuuksien  
maksaminen
Vakuutussäästö, sen osa tai henkiva-
kuutuskorvaus maksetaan viipymättä, 
kuitenkin viimeistään kuukauden 
kuluessa ehtokohdissa 8 ja 9 mainittujen 
selvitysten saapumisesta vakuutusyh-
tiölle edellyttäen, että sijoituskohteen 
realisointi on tässä ajassa normaalisti 
mahdollista suorittaa.

Jos korvaus viivästyy vakuutusyhtiöstä 
riippuvasta syystä, sille maksetaan 
korkolain mukainen viivästyskorko.

11. Vakuutusyhtiön  
siirto-oikeus
Vakuutusyhtiöllä on oikeus siirtää 
vakuutuksenomistajan määräämien 
toimenpiteiden toteuttamista näissä 
ehdoissa mainitusta, jos siirtäminen on 
tarpeen asiakkaiden etujen suojelemi-
seksi, johtuu sijoituskohteen säännöistä, 
ehdoista, vallitsevista markkinakäytän-
nöistä tai muusta vastaavasta syystä.

12. Verot ja viranomais-
palkkiot
Jos lainsäädännön muutoksen, 
viranomaisen määräyksen tai 
tuomioistuimen päätöksen vuoksi 
Suomessa tai ulkomailla noudatettavat 
verosäännökset tai –käytäntö muuttu-
vat siten, että vakuutussopimukseen, 
vakuutukseen liitettyihin sijoituskohtei-
siin tai hinnaston mukaisiin palkkioihin 
kohdistuu suoraan tai välillisesti veroja 
tai muita viranomaisen määräämiä 
maksuja, jotka tulevat vakuutusyhtiön 
maksettavaksi, on vakuutusyhtiöllä 
oikeus tehdä vastaavan suuruinen 
veloitus vakuutussäästöistä. Veloitus 
toteutetaan vähentämällä sopimukseen 
liitettyjen sijoituskohteen osuuksien 
määrää noteerausta tai arvonmääri-
tystä käyttäen.

13. Sopimusehtojen 
muuttaminen
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuu-
tussopimuksen voimassaoloaikana 
muuttaa ehtoja ja laskuperusteita, jos 
sopimuksen sisältö ei oleellisesti muutu 
ja muutoksen syynä on korkotason 
muutos, yleinen vahinkokehitys tai 
muutos kuolevuuskehityksessä. Lisäksi 
vakuutusyhtiöllä on oikeus tehdä 
ehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei 
ole vaikutusta vakuutussopimuksen 
keskeiseen sisältöön.

Muutos tulee voimaan muutosta 
seuraavan kalenterivuoden alusta. 
Vakuutusyhtiön on ilmoitettava 
muutoksesta vakuutuksenottajalle 
vähintään kuukautta ennen muutoksen 
voimaantuloa.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa hin-
naston rahamääräisiä palkkioita sekä 
enimmäis- ja vähimmäismääriä. Kun 
muutos tapahtuu elinkustannusindeksin 
kehitystä vastaavasti, indeksitarkistus 
tehdään indeksin noustua vähintään 
viisi prosenttia edellisen tarkistuksen 
arvosta.

14. Sijoituskohteen pois-
tuminen valikoimasta
Vakuutuksenottajan on siirrettävä 
sijoituskohdevalikoimasta poistuvan  
sijoituskohteen sijoitussidonnaiset 
säästöt johonkin toiseen sijoituskoh-
teeseen vakuutusyhtiön ilmoittamassa 
kohtuullisessa määräajassa siitä, kun 
vakuutuksenottajalle on lähetetty tieto 
sijoituskohteen poistumisesta. Mikäli 
vakuutuksenottaja ei annetussa mää-
räajassa valitse uusia sijoituskohteita, 
joihin poistettavaan sijoituskohteeseen 
liitetyt säästöt liitetään, vakuutusyh-
tiöllä on oikeus liittää nämä säästöt 
valitsemiinsa sijoituskohteisiin.

15. Korvausvaatimuksen 
esittämisajankohta ja 
vanhentuminen
Vakuutussopimukseen perustuva 
korvausvaatimus on esitettävä vakuu-
tusyhtiölle vuoden kuluessa siitä, kun 
korvaukseen oikeutettu on saanut tietää 
mahdollisuudesta saada korvausta ja 
joka tapauksessa 10 vuoden kuluessa 
säästösumman erääntymisestä tai 
vakuutetun kuolemasta.

16. Muutoksenhaku
Vakuutusyhtiön vakuutusasiassa anta-
man päätöksen voi saattaa Vakuutus- ja 
rahoitusneuvonnan, Vakuutuslautakun-
nan tai muun ratkaisusuosituksia anta-
van elimen tutkittavaksi. Päätökseen 
voi myös hakea muutosta Helsingin 
tai asianosaisen kotipaikkakunnan 
käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava 
kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asi-
anosainen on saanut kirjallisen tiedon 
päätöksestä ja tästä määräajasta.
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PRIVATE SIJOITUSVAKUUTUKSEEN JA PRIVATE KAPITALISAATIOSOPIMUKSEEN  
LIITETTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUSKOHTEET (30.4.2013 alkaen) 

 
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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