OP-fondförsäkring
Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab

Tariff
SIJVAKh0321

Gäller från 1.3.2021

Denna tariff följs för OP-Livförsäkrings Ab:s OP-fondförsäkringar från och med 1.3.2021.

1 Kostnader
De i punkterna 1.1–1.4 fastställda kostnaderna har beaktats i offertkalkylen.

1.1 Driftskostnad som debiteras från premien
Inga driftskostnader debiteras på inbetalda premier.

1.2 Upprätthållande av försäkringen
Av försäkringsbesparingen debiterar vi en skötselkostnad på 0,4 % per år upp till 80 000 euro och för den överstigande
delen 0,2 % per år men från och med det fjärde året dock minst 1,60 €/mån. Försäkringsbolaget har rätt att höja den
kostnad som debiteras från försäkringsbesparingen till högst 1,0 % per år.
Skötselkostnadens maximi och minimi belopp kan höjas på basis av levnadskostnadsindex (se försäkringsvillkoren).

1.3 Upprätthållande av dödsfallsskyddet i försäkringen
Av försäkringsbesparingen debiterar vi månatligen en premie för dödsfallsskyddet som fastställs enligt
beräkningsgrunderna. Hur stor premien är beror på den försäkrades ålder samt på hur stort dödsfallsskyddet är.

1.4 Återköp
För återköp av försäkringsbesparingen eller en del av den, debiterar vi en kostnad under försäkringens tre första
giltighetsår enligt följande:
1–12 mån.
3%
13–24 mån.
2%
25–36 mån.
1%
över 36 mån.
0%
Kostnaden debiteras på basis av det belopp som återköps och är alltid minst 50 euro. Då försäkringen har varit
i kraft i 36 hela månader, är återköpet avgiftsfritt. Återköpskostnadens minimibelopp kan höjas på basis av
levnadskostnadsindex (se försäkringsvillkoren).

2 Åtgärdsavgifter och andra omständigheter som fastställts i tariffen
2.1 Minimi- och maximibelopp för premierna
Enskilda premier som inbetalas i försäkringen ska vara minst 50 euro per inbetalning eller minst 500 euro per år.
Premierna höjs på motsvarande sätt som levnadskostnadsindexet. Det är möjligt att separat avtala om en förhöjning
på 0–10 %.
De premier som inbetalas i försäkringen får uppgå till sammanlagt högst 10 000 000 euro.

2.2 Allokering av försäkringsbesparingen och premien
Överföring av försäkringsbesparingar från ett placeringsobjekt till ett annat och ändring av fördelningsförhållandet för
framtida premier är avgiftsfritt då det görs via nättjänsten. På bankkontor kan ändringar göras avgiftsfritt 4 gånger per
kalenderår. Från och med den femte gången debiterar vi en kostnad på 50 euro per händelse.

2.3 Åtgärdsavgifter
Åtgärdsavgift 50 euro.
• Intyg gällande försäkringen, såsom intyg över lyftbar besparingsandel eller ersättnings utbetalning
• intyg som begärs över en avliden persons eller änkas/änklings försäkring för bouppteckning är avgiftsfritt
• Redogörelse över försäkringsbesparingens belopp
• Annat intyg över försäkringens innehåll eller villkor
• Registrering av pantsättning och återtagning av pantsättning
• Övriga ändringar jämförbara med de ovan nämnda

Utredningskostnader

• Om försäkringsbolaget på försäkringstagarens begäran åtar sig att utföra något som inte ingår i
försäkringsavtalet och som förutsätter särskild uträkning eller annan utredning, avtalas priset separat
utgående från det arbete som uppdraget krävt men avgiften är dock alltid minst 50 euro.

Kopieringskostnader

• Kopia av material som tidigare har sänts till kunden 2 euro/kopierad sida, dock minst 20 euro/sändning.
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