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1. Yleistä
Nordea Visio on Suomen lain mukainen säästöhenkiva-
kuutus, jonka tarjoaja on Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 
(jäljempänä vakuutusyhtiö).

1.1 Vakuutuksen sisältö
Vakuutuksen sisältö määritellään sopimuksessa, näissä 
ehdoissa ja laskuperusteissa. Lisäksi vakuutukseen sovel-
letaan Suomen lainsäädäntöä ja kulloinkin voimassaole-
vaa hinnastoa. 

Vakuutukseen ei liity kumpaakaan osapuolta sitovaa sopi-
musta tulevista vakuutusmaksuista. Myöskään oikeudesta 
tehdä osittaisia takaisinostoja ei ole etukäteen sovittu. 
Vakuutusyhtiö voi kuitenkin hyväksyä näitä toimenpiteitä 
kulloinkin asettamillaan edellytyksillä.

1.2 Sopimusehtojen muuttaminen
Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja 
muita sopimusehtoja, mikäli muutoksen syynä on yleisen 
vahinkokehityksen tai korkotason muutos. Vakuutusyhtiöl-
lä on myös oikeus muuttaa toimenpidepalkkioita enintään 
kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti sekä tehdä 
sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia.

1.3 Vakuutussäästöjen sijoitussidonnaisuus
Vakuutuksen omistajalla on oikeus valita sijoitussuunni-
telmalla miten vakuutusmaksujen tuleva arvonkehitys 
määräytyy kulloinkin valittavissa olevien sijoitusvaihtoeh-
tojen puitteissa. 

Vakuutuksen omistajalla on oikeus vaihtaa säästöjen sijoi-
tussidonnaisuutta kulloinkin valittavissa olevien sijoitus-
vaihtoehtojen välillä. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus periä toimenpidepalkkio sijoi-
tussuunnitelman muuttamisesta ja sijoitussidonnaisuuden 
vaihtamisesta. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus lisätä ja poistaa sijoitusvaihto-
ehtoja, joiden arvonkehitykseen vakuutuksen arvonkehitys 
on sidottavissa. Tällöin vakuutuksen omistajalla on oikeus 
vaihtaa poistettava sijoitusvaihtoehto toiseksi. Mikäli va- 
kuutuksen omistaja ei ole tehnyt vaihtoa, on vakuutusyhti-
öllä oikeus muuttaa vakuutuksen omistajan puolesta sijoi-

tussuunnitelmaa ja säästöjen sijoitussidonnaisuutta tältä 
osin soveliaaksi määrittelemäänsä sijoitusvaihtoehtoon. 

1.4 Veloituksia 
Vakuutusmaksusta veloitetaan ennen sen liittämistä va-
kuutussäästöihin enintään 1 % kuormituspalkkio. 

Vakuutussäästöistä veloitetaan 
• vakuutuksen turvien maksut ja enintään 1 % vuotuista 

hoitopalkkiota kalenterikuukausittain jälkikäteen kuu-
kauden alun määrille.

• vakuutuksen omistajan pyytämiä toimenpiteitä toteu-
tettaessa niiden perusteella perittävät palkkiot. 

Säästöistä veloitettavat palkkiot vakuutusyhtiö perii mää-
räämänään päivänä vähentämällä vakuutukseen liitetty-
jen sijoitusyksiköiden määrää veloitusta vastaavasti.

Vakuutuksenomistajan tehdessä takaisinoston osittain tai 
kokonaan vakuutusyhtiö perii lunastuspalkkion ja toi-
menpidepalkkion. Vakuutusajan päättyessä peritään vain 
lunastuspalkkio. Palkkioita ei peritä jos vakuutus päättyy 
vakuutetun kuolemaan.

Veloitusten laskentaperusteet on määritelty laskuperus-
teissa. Kulloinkin voimassaolevia veloituksia ilmoitetaan 
hinnastossa. 

Mikäli lain tai viranomaisen antaman määräyksen johdos-
ta Suomessa tai ulkomailla vallitsevat säädökset muuttu-
vat siten, että vakuutukseen tai siihen liitettyihin sijoitus-
vaihtoehtoihin kohdistuu suoraan tai välillisesti veroja tai 
muita viranomaisten määräämiä maksuja, jotka tulevat 
vakuutusyhtiön maksettavaksi, sillä on oikeus tehdä veroa 
tai maksua vastaava veloitus vakuutussäästöistä. Veloituk-
seen on oikeus myös tilanteessa, jossa vero tai kustannus 
johtuu vakuutuksen omistajan toimenpiteistä.

1.5 Takaisinosto
Vakuutuksen takaisinostoarvo lasketaan säästöjen arvos-
ta.

1.6 Toimenpiteiden toteuttaminen
Vakuutusyhtiö toteuttaa vakuutuksen omistajan pyytä-
mät sopimuksenmukaiset toimenpiteet ilman aiheetonta 
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viivästystä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus jättää toimenpide 
toteuttamatta, jos syynä on vakuutusyhtiön vaikutusmah-
dollisuuksien ulkopuolella oleva seikka.

1.7 Vastuunrajoitus
Vakuutusyhtiö ei vastaa välillisistä vahingoista eikä vahin-
goista, jotka aiheutuvat verkkopankkipalveluiden toimin-
tahäiriöistä tai vakuutusyhtiön kohtuullisten vaikutusmah-
dollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista.

1.8 Vakuutuksen päättyminen
Vakuutus päättyy kaikilta osin vakuutusajan päättyessä, 
vakuutetun kuollessa tai takaisinostettaessa koko vakuu-
tus. Vakuutus raukeaa, mikäli vakuutussäästöt eivät riitä 
vakuutuksen ylläpitämiseksi tarvittaviin veloituksiin tai 
vakuutuksenomistajan pyytämien erityisten toimenpitei-
den palkkioihin.

2. Henkivakuutus

2.1 Kuolemantapaussumma
Henkivakuutus tuottaa edunsaajalle oikeuden vakuutus-
sopimuksen mukaiseen kuolemantapaussummaan vakuu-
tetun kuoltua vakuutuksen ollessa voimassa. Säästöjen 
mukaan määräytyvä kuolemantapaussumma lasketaan 
kuolinpäivänä vakuutukseen liitettyjen sijoitusyksiköiden 
lukumäärästä sen päivän arvoisena, jona ilmoitus kuole-
masta tulee vakuutusyhtiön tietoon.

2.2 Kuolemantapaussumman maksamista koskevia 
rajoituksia (Perintöturva) 

Säästöjen määrän ylittävää kuolemantapaussummaa ei 
suoriteta, jos vakuutetun kuolema välittömästi tai välilli-
sesti johtui: 
• useita ihmisiä tappaneesta ydinsäteilystä, 
• terrorismista, sodasta, vallankaappauksesta, kansan-

noususta tai mellakasta tai 
• jos vakuutettu teki itsemurhan ennen kuin vuosi oli 

kulunut vastuun alkamisesta.


