Gäller från 11.6.2012

1. Allmänt
Nordea Capital Private Portfolio / Nordea Capital
Corporate Portfolio (nedan även ”Produkten”) är ett
kapitaliseringsavtal i enlighet med finsk lag. Produkten
är inte anknuten till någon försäkrad person. Produkten
tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab (nedan
”Försäkringsbolaget”).

2. Avtalets innehåll
Produktens innehåll definieras i avtalet, dessa villkor och
beräkningsgrunderna och den gällande prislistan. Också
finsk lag tillämpas på Produkten. Uppgifter om Produkten
lämnas på finska eller svenska.
För placeringsobjekt enligt vilka avtalets värdeutveckling
fastställs gäller deras respektive gällande avtalsvillkor
och förordningar. Försäkringsbolaget har rätt att lägga
till och ta bort placeringsobjekt till vilkas värdeutveckling
försäkringens värdeutveckling kan bindas.

Dessutom har Försäkringsbolaget rätt att ändra de
åtgärdsavgifter som tas ut så att de motsvarar de
kostnader som uppstått och att göra små eller tekniska
ändringar i avtalsvillkoren.
Ändringarna i avtalsvillkoren träder i kraft 30 kalenderdagar efter att Försäkringsbolaget meddelat Produktens
ägare om ändringen.

5. Fondanknytning
Avtalets värdeutveckling bestäms enligt
värdeutvecklingen för de placeringsobjekt som anslutits
till det. Kunden bestämmer vilka placeringsobjekt bland
de tillgängliga alternativen som ska anslutas till avtalet.
Försäkringsbolaget har rätt att debitera en avgift för
de åtgärder som hänför sig till placeringsobjekten inom
avtalet.

6. Debiteringar
Överföring av äganderätten till Produkten förutsätter
Försäkringsbolagets samtycke.

Av den premie som betalas till Produkten debiteras en
belastningsavgift innan den fogas till sparkapitalet.

3. Avtalet träder i kraft

Sparkapitalet debiteras med
• en årlig förvaltningsavgift om högst 1 % på månadens
ingående saldo per kalendermånad i efterskott.
• avgifter enligt prislistan för åtgärder som Produktens
ägare begär.

Avtalet träder i kraft när det har undertecknats och
försäkringsbolaget får den första premien.

4. Ändring av avtalsvillkoren
Försäkringsbolaget har rätt att ändra premierna och
andra avtalsvillkor för Produkten om ändringen är mer än
obetydlig och avser
• den allmänna räntenivån,
• författningar som förpliktar försäkringsbolaget eller
hänför sig till Produkten,
• kostnaderna för upprätthållande eller åtgärdande av
avtal
• Produktens ägares åtgärder som gäller Produkten och
som i sin helhet har betydelse för försäkringsbolagets
kunder, eller
• något annat som ansenligt inverkar på
Försäkringsbolagets verksamhet, som
Försäkringsbolaget inte rimligen och väsentligt kan
inverka på eller vars följder Försäkringsbolaget inte
rimligen kan begränsa i tillräcklig omfattning.

Försäkringsbolaget tar på utsatt dag ut de avgifter som
det fondanknutna sparkapitalet debiteras med.
Om Produktens giltighet upphör innan den varit i kraft i
tre (3) år, tar Försäkringsbolaget ut en uttagsavgift enligt
prislistan för det fondanknutna sparkapitalet.
Beräkningsgrunden för debiteringarna definieras i
beräkningsgrunderna. Tillämpliga debiteringar meddelas i
den gällande prislistan.
Om författningarna i Finland eller utomlands ändras
på grund av lag eller myndighetsföreskrifter så att de
placeringsobjekt som anslutits till Produkten direkt eller
indirekt påförs skatt eller andra myndighetsavgifter
och som Försäkringsbolaget ska betala, har
Försäkringsbolaget rätt att debitera ett belopp som
motsvarar skatten eller avgiften från sparkapitalet i
Produkten.

Nordea Livförsäkring Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, 00020 NORDEA, hemort Helsingfors, FO-nummer 0927072-8

Villkor för kapitaliseringsavtalet

FSSE951D

Nordea Capital Private Portfolio och
Nordea Capital Corporate Portfolio

1 (2)

Avgifterna för ändringar i fondanknytningen inom
sparkapitalet finns i prislistan.

Försäkringsbolaget svarar inte för indirekt skada,
eller för skada som förorsakas av funktionsstörningar
i nätbankstjänsterna eller av något sådant som
Försäkringsbolaget inte rimligen kan inverka på.

Om Försäkringsbolaget inte längre erbjuder något
placeringsalternativ och Produktens ägare inte själv
begärt överföring till något annat placeringsalternativ, har
Försäkringsbolaget rätt att binda värdeutvecklingen för
ifrågavarande del av sparkapitalet till en placering som
Försäkringsbolaget vid var tid definierar som lämplig och
som enligt Försäkringsbolagets bedömning har låg risk.

8. Återköp
Produktens återköpsvärde räknas genom att dra av en
åtgärdsavgift från det värde som motsvarar gällande
noteringar för placeringarna på hanteringsdagen.
Dessutom kan man debitera en uttagsavgift enligt
prislistan.

9. Senareläggning av åtgärder
Försäkringsbolaget har rätt att senarelägga en
av Produktens ägare begärd åtgärd med högst 14
kalenderdagar om det är nödvändigt för att skydda
kundernas intressen och om det med beaktande av
omständigheterna kan anses rimligt ur Produktens ägares
synvinkel.
Försäkringsbolaget har dessutom rätt att senarelägga en
av Produktens ägare begärd åtgärd eller att helt låta bli
att vidta åtgärden när orsaken är oöverstigligt hinder som
Försäkringsbolaget inte rimligen kan inverka på.
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11. Avtalet om Produkten upphör att gälla
Avtalet om Produkten förfaller om sparkapitalet inte räcker
till för de debiteringar som behövs för att upprätthålla
avtalet eller till de provisioner som uppstått på grund av
åtgärder som Produktens ägare begärt.
Avtalet upphör att gälla på avtalad förfallodag eller när
hela det återstående sparkapitalet återköps.
Försäkringsbolaget har rätt att avbryta avtalet om
Produkten genom att skriftligen meddela avtalsägaren
om det. Avtalet upphör då att gälla 30 kalenderdagar efter
Försäkringsbolagets meddelande.
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10. Ansvarsbegränsningar
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7. Ändringar i fondanknytning

