
Nordea Future
Kapitalisaatiosopimuksen hinnasto
Voimassa 25.11.2019 alkaen toistaiseksi

1. Kuormituspalkkio

Maksuista ei peritä tällä hetkellä kuormituspalkkiota.

2. Hoitopalkkiot

Säästöistä veloitetaan 0,50 % vuotuista hoitopalkkiota 
100 000 euroon asti, sen ylittävästä osasta vuotuisen 
 hoitopalkkion määrä on 0,10 %.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus nostaa hoitopalkkio enintään  
1 prosenttiin.

Sijoituskoreihin liittyvät kulut 
Sijoituskoreista veloitetaan hoitopalkkion lisäksi niiden 
sääntöjen mukaiset palkkiot. Sijoituskorien vuotuiset 
 hallinnointipalkkiot tällä hetkellä: 
• Tuottohakuinen sijoituskori 1,3 % 
• Turvaava sijoituskori 0,5 % 

Sijoituskorien hallinnointipalkkio on vähennetty niiden 
päivittäisestä arvosta. Vakuutusyhtiöllä on oikeus nostaa 
sijoituskorien vuotuista hallinnointipalkkiota sijoituskorien 
sääntöjen mukaisesti.

3. Toimenpidepalkkiot

Panttausvahvistus  50 euroa 
Lisätiliote   10 euroa 
Omistajan muutos 100 euroa

Nostosuunnitelman muutos 
Nostosuunnitelman muutos on maksuton.

Vakuutussopimukseen sisältymättömistä toimenpiteistä ja
niiden hinnasta voidaan sopia erikseen.

4. Nostopalkkio 

Nostopalkkiota veloitetaan nostettavasta määrästä, kun 
sopimuksen alkamisesta on kulunut

Alle 5 vuotta   1 % 
Yli 5 vuotta   maksua ei peritä 

5. Muutokset veloituksiin

Vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia 
 euromääräisinä ilmoitettuja palkkioita ja maksuja 
 elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

6. Vähimmäismäärät

Minimisumma kuukausisäästämisessä on 30 euroa/kk.

Pienin sallittu nostosuunnitelman mukainen nosto on  
50 euroa/kk.

7. Sopimukseen liittyvä bonus

Vakuutusyhtiö maksaa bonuksen, jos sopimuksesta ei 
tehdä takaisinostoja ensimmäisen 10 vuoden aikana 
 säästämisen aloittamispäivästä laskien.

Bonuksen määrä on 0,2 % säästöjen vuosittaisesta arvos-
ta, kuitenkin enintään 4000 euroa.

Bonus maksetaan säästöihin ennen ensimmäistä säännöl-
lisen nostosuunnitelman mukaista nostoa, minkä jälkeen 
bonusta ei enää kerry.

Hinnastossa käytetyt termit

Hoitopalkkio
Jatkuvaluonteinen kulu, jota veloitetaan sopimusaikana  
säästöjen hallinnoinnista.

Nostopalkkio
Kulu, joka veloitetaan viiden ensimmäisen vuoden aikana 
 tekemistäsi nostoista.

Toimenpidepalkkio
Kertaluonteinen kulu, joka veloitetaan pyytämistäsi 
 toimenpiteistä (esim. sopimuksen panttaus).
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