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Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy

1 Kulut
Kohdissa 1.1 - 1.3 määritellyt kulut on huomioitu tarjouslaskelmalla.

1.1 Vakuutusmaksusta perittävä liikekulu
Maksetusta vakuutusmaksusta peritään 1,0 % liikekulu. Kulua peritään enintään 3 150 euroa1). Tätä kulua ei
peritä OP-eläkevakuutukseen siirrettävästä toisen eläkevakuutuksen nostettavissa olevasta säästöstä tai sidotusta
pitkäaikaissäästämisestä annetun lain mukaisen säästämistilin (PS-tilin) säästövaroista.

1.2 Vakuutuksen ylläpito
Vakuutuksen voimassaoloaikana peritään kuukausittain hoitokulua:

Säästöaikana:
Vakuutussäästöstä peritään koko säästöajan hoitokulua 0,4 % vuodessa, aina vähintään 2 €/kk1).

Eläkeaikana:
Kunkin maksettavan eläke-erän määrästä peritään kulua 1 %.

1.3 Vakuutuksen kuolemanvaraturvan ylläpitäminen
Vakuutussäästöstä veloitetaan kuukausittain laskuperusteiden mukaisesti määräytyvä kuolemanvaraturvan maksu.
Maksun suuruus riippuu vakuutetun iästä ja kuolemanvaraturvan suuruudesta.

1.4 Takaisinosto
Eläkevakuutuksen säästön nosto on maksuton (edellyttää ehtojen mukaista säästön nostoperustetta).
Jos takaisinostosumma nostetaan pysyvään työkyvyttömyyteen perustuen jatkuvamaksuisena eläkkeenä, kunkin
maksettavan eläke-erän määrästä peritään kulua 1 %.
1)

Euromääriä voidaan korottaa elinkustannusindeksin perusteella (kts. vakuutusehdot)

2 Toimenpidekulut ja muut hinnastossa määritellyt seikat
2.1 Vakuutusmaksujen vähimmäismäärät
Yksittäisen vakuutusmaksun on oltava vähintään 50 euroa per erä tai vähintään 500 euroa vuodessa. Maksuja
korotetaan elinkustannusindeksiä vastaavasti. Erikseen voi sopia korotusprosentin välille 0 -10 %.

2.2 Vakuutussäästön ja -maksun kohdentaminen
Vakuutussäästöjen siirto sijoituskohteesta toiseen ja tulevien maksujen jakosuhteen muutos ovat maksuttomia
verkkopalvelun kautta tehtäessä.
Mikäli muutos tehdään pankissa, muutoksen voi tehdä maksutta 4 kertaa kalenterivuodessa. Viidennestä kerrasta
alkaen kulua peritään 50 euroa toimeksiantoa kohti.

2.3 Toimenpidekulut
Toimenpidekulu 50 euroa.
• Todistus vakuutuksesta, kuten nostettavissa olevasta säästöstä tai maksettavasta korvauksesta,
• perunkirjoitusta varten vainajan tai lesken vakuutuksesta pyydetty todistus maksuton
• Selvitys kertyneen vakuutussäästön tai eläkkeen määrästä
• Muu todistus vakuutuksen sisällöstä tai ehdoista
• Panttauksen rekisteröinti ja poistaminen
• Eläkeajan muutos (eläkkeen alkamisen ja päättymisen myöhentämisestä maksua ei peritä)
• Vakuutuksen nostettavissa olevan säästön siirto toiseen eläkevakuutukseen tai PS-tilille
• Eläkevakuutuksen nostettavissa olevan säästön siirto tai PS-tilin säästövarojen siirto
OP-eläkevakuutukseen
• Muut edellä mainittuihin verrattavat muutokset
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Selvittelykulut
Jos vakuutusyhtiö vakuutuksenottajan pyynnöstä ottaa suorittaakseen sellaisen vakuutussopimukseen
sisältymättömän toimenpiteen, joka edellyttää erityistä laskenta- tai muuta selvitystyötä, sovitaan hinta erikseen
tehtävän hoitamiseen käytettävän työn perusteella, aina vähintään 50 euroa.

Kopiokulut
Kopio asiakkaalle aikaisemmin toimitetusta materiaalista 2 euroa/kopioitu sivu, vähintään kuitenkin 20 euroa/
lähetyskerta.

2.4 Pienin kuukausittain maksettava eläke
Pienin eläkevakuutuksesta kuukausittain maksettava eläke on 150 euroa. Mikäli kuukausieläke jää tätä
pienemmäksi, OP-Henkivakuutuksella on oikeus maksaa eläke vuosittain tuloverolain säännösten salliman
vuotuisen enimmäismäärän mukaan kertasuorituksina.
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