OP-SIJOITUSVAKUUTUS

Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy

HINNASTO
SIJVAKh1119
Voimassa 1.11.2019 alkaen

Tätä hinnastoa noudatetaan OP-Henkivakuutus Oy:n OP-sijoitusvakuutuksissa 1.11.2019 alkaen.

1 KULUT
Kohdissa 1.1 - 1.4 määritellyt kulut on huomioitu tarjouslaskelmalla.

1.1 Vakuutusmaksusta perittävä liikekulu
Maksetusta vakuutusmaksusta ei peritä liikekuluja.

1.2 Vakuutuksen ylläpito
Vakuutussäästöstä peritään hoitokulua 80 000 euroon asti 0,4 % vuodessa ja sen ylittävältä osalta 0,2 % vuodessa. Neljännestä vuodesta alkaen
kuitenkin vähintään 1,60 €/kk. Vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa vakuutussäästöstä perittävää hoitokulua enintään 1 %:iin vuodessa.
Hoitokulun enimmäis- ja vähimmäismäärää voidaan korottaa elinkustannusindeksin perusteella (kts. vakuutusehdot).

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

1.4 Takaisinosto
Vakuutussäästön tai sen osan takaisinostosta peritään kulua, joka määräytyy vakuutuksen kolmen ensimmäisen voimassaolovuoden aikana
seuraavasti:
1 - 12 kk
3%
13 - 24 kk
2%
25 - 36 kk
1%
yli 36 kk
0%
Kulu veloitetaan takaisinostettavasta määrästä ja sitä peritään aina vähintään 50 euroa. Kun vakuutus on ollut voimassa 36 täyttä kuukautta,
takaisinosto on maksuton. Takaisinostokulun vähimmäismäärää voidaan korottaa elinkustannusindeksin perusteella (kts. vakuutusehdot).

2 TOIMENPIDEKULUT JA MUUT HINNASTOSSA MÄÄRITELLYT SElKAT
2.1 Vakuutusmaksujen vähimmäis- ja enimmäismäärät
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 %.
Vakuutukseen maksetut maksut saavat olla yhteensä enintään 10.000.000 euroa.

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 on maksuton
• Selvitys kertyneestä vakuutussäästöstä
• Muu todistus vakuutuksen sisällöstä tai ehdoista
• Panttauksen rekisteröinti ja poistaminen
• Muut edellä mainittuihin verrattavat muutokset

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