
Nordea Tavoitesäästö
Kapitalisaatiosopimuksen hinnasto
Voimassa 1.1.2019 alkaen toistaiseksi

1. Kuormituspalkkio

Maksuista ei peritä tällä hetkellä kuormituspalkkiota.

2. Hoitopalkkiot

Vakuutussäästöistä veloitetaan 0,50 % vuotuista hoito
palkkiota 100 000 euroon asti, sen ylittävästä osasta 
vuotuisen hoitopalkkion määrä on 0,1 %.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus nostaa hoitopalkkio enintään  
1 prosenttiin.

Hoitopalkkion lisäksi sijoitussidonnaisiin säästöihin liitettä
vistä rahastoista, sijoituskoreista ja muista sijoituskohteista 
veloitetaan niiden sääntöjen mukaiset palkkiot. 

3. Toimenpidepalkkiot

Panttausvahvistus  50 euroa 
Lisätiliote   10 euroa 
Omistajan muutos 100 euroa

Sijoitussuunnitelman muutos 
Sijoitussuunnitelman muutos tarkoittaa tulevien maksujen 
jakosuhteen muuttamista valittavissa olevien sijoituskoh
teiden kesken.

• verkkopankissa maksuton
• toimeksiantona maksuton 6 kertaa kalenterivuodessa, 

jonka jälkeen 20 euroa/toimeksianto

Nostosuunnitelman muutos 
Nostosuunnitelman muutos on maksuton.

Sijoitussidonnaisten säästöjen siirtäminen  
sijoituskohteesta toiseen

• verkkopankissa maksuton
• toimeksiantona maksuton 6 kertaa kalenterivuodessa, 

jonka jälkeen 20 euroa/toimeksianto

4. Nostopalkkio

Nostopalkkio veloitetaan nostettavasta määrästä, kun 
sopimuksen alkamisesta on kulunut  

Alle 5 vuotta  1 % 
Yli 5 vuotta   nostopalkkiota ei peritä 

Vakuutussopimukseen sisältymättömistä toimenpiteistä ja 
niiden hinnasta voidaan sopia erikseen.

5. Muutokset veloituksiin

Vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia euro
määräisinä ilmoitettuja palkkioita ja maksuja elin
kustannusindeksin muutosta vastaavasti. 

6. Vähimmäismäärät

Minimisumma kertasuorituksena on 2000 euroa tai 
 kuukausisäästämisessä 50 euroa/kk.

Minimisumma nostosuunnitelman mukaiseen nostoon  
on 50 euroa/kk.

Hinnastossa käytetyt termit

Hoitopalkkio
Jatkuvaluonteinen kulu, jota veloitetaan sopimusaikana  
säästöjen hallinnoinnista.

Nostopalkkio
Kulu, joka veloitetaan viiden ensimmäisen vuoden aikana teke
mistäsi nostoista.

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