
Nordea eläkesijoitus
Eläkevakuutuksen hinnasto
Voimassa 01.01.2023 alkaen toistaiseksi.
Koskee 5.5.2003 – 31.12.2004 voimaan tulleita vakuutuksia.

Takuusäästöille annettavat hyvitykset 

1. Vuosikorko 

Vuosikorko on 1,3 prosenttia vuotuisena efektiivisenä 
korkona.

2. Lisäkorko

Mahdollisen lisäkoron määrä vahvistetaan ennen vuoden
vaihdetta.

Kuolevuushyvitys 
Vakuutussäästöille annetaan kuukausittain kuukauden 
alkusaldolle vakuutetun iästä, sukupuolesta ja säästön 
suuruudesta riippuva kuolevuushyvitys. 

Veloitukset 

1. Kuormituspalkkio 

Takuusäästöihin sijoitettavista vakuutusmaksuista peri
tään 8,5 prosentin kuormituspalkkio. Sijoitussidonnaisiin 
säästöihin sijoitettavista vakuutusmaksuista peritään 
5 prosentin kuormituspalkkio. Kuormituspalkkioita ei 
peritä vuotuisen rajamaksun 3363 euroa ylittävältä osalta. 

2. Muut palkkiot 

Sijoitussidonnaisista säästöistä peritään kuukausittain 
0,65 prosentin vuotuista vakuutuksen hoitopalkkiota. 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus nostaa hoitopalkkio enintään 
2 prosenttiin. Palkkio veloitetaan kunkin kuukauden vii
meisenä päivänä.

Vakuutuksen hoitopalkkio on aina vähintään 50 euroa 
kalenteri vuodessa. Minimipalkkiota ei kuitenkaan peritä 
vakuutuksen ottamisvuonna eikä eläkkeen alkamis vuonna. 
Palkkiota laskettaessa otetaan huomioon kalenteri vuoden 
aikana perityt kuormituspalkkiot ja hoitopalkkiot.

Eläkeajan alkaessa vakuutusyhtiö siirtää sijoitussidonnai
set säästöt takuusäästöihin, jolloin peritään 1 prosentin 
lunastuspalkkio. Lisäksi eläkeajan alkaessa vakuutusyhtiö 
perii 1 prosentin suuruisen vakuutuksen hoitopalkkion 
vakuutussäästöistä.

Sijoitussidonnaisiin säästöihin liitettävistä sijoituskohteista 
peritään hoitopalkkion lisäksi niiden sääntöjen mukaiset 
palkkiot.

Sijoitussidonnaisten säästöjen siirtäminen takuu
säästöiksi
Kun vakuutuksen omistaja siirtää sijoitussidonnaisia sääs
töjä takuusäästöiksi veloitetaan 1 prosentin lunastuspalk
kio ja 3 prosentin siirtopalkkio.

3. Henkivakuutus

Kuolemanvaraturvan ylläpitämiseksi veloitettavan 
henki vakuutusmaksun suuruus riippuu vakuutetun iästä, 
sukupuolesta ja vakuutusturvan suuruudesta vakuutuksen 
laskuperusteissa määritellyllä tavalla.

4. Toimenpidemaksut

Lisätiliote  10 euroa
Ylimääräinen todistus verotusta varten  10 euroa
Takaisinosto 50 euroa

Sijoitussuunnitelman muutos
Sijoitussuunnitelmaa muuttamalla tulevaisuudessa mak
settavien vakuutusmaksujen jakautumisesta määräämi
nen on veloituksetonta 6 kertaa kalenterivuodessa, minkä 
jälkeen konttorissa tehtävistä muutoksista veloitetaan 
10 euroa kultakin toimeksiannolta.

Säästöjen siirtäminen
Vakuutuksen omistajalla on oikeus siirtää vakuutus
säästöjä sijoituskohteesta toiseen veloituksetta 6 kertaa 
vakuutusvuoden aikana, minkä jälkeen siirroista veloite
taan 50 euroa kultakin toimeksiannolta.

Vakuutussopimukseen sisältymättömistä toimenpiteistä ja 
niiden hinnasta voidaan sopia erikseen.

Vähimmäismäärät
Pienin sallittu vakuutusmaksu on 50 euroa/kk tai 
600 euroa/vuosi.
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