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1. Allmänt
Nordea Future (nedan Produkten) är ett kapitaliseringsav-
tal i enlighet med den finska lagen, som inte är anknutet 
till någon försäkrad person. Produkten tillhandahålls av 
Nordea Livförsäkring Finland Ab (nedan Försäkringsbo-
laget).

2. Avtalets innehåll
Produktens innehåll definieras i avtalet, dessa villkor och 
beräkningsgrunderna. Dessutom tillämpas finsk lags-
tiftning och gällande prislista på Produkten. Produkten 
förbinder inte någondera parten till framtida betalningar.

3. Avtalet träder i kraft
Avtalet träder i kraft när ansökan är undertecknad och 
den första premien anländer till Försäkringsbolaget.

4. Ändring av avtalsvillkoren
Försäkringsbolaget har rätt att ändra premier och andra 
avtalsvillkor om detta grundar sig på en större än ringa 
ändring i:
• den allmänna räntenivån
• de bestämmelser som är förpliktande för Försäkrings-

bolaget eller hänför sig till Produkten
• kostnaderna för upprätthållande eller åtgärdande av 

avtal
• produktägares åtgärder som gäller Produkten, och som 

i helhet har betydelse för Försäkringsbolagets kunder, 
eller

• annat som märkbart inverkar på Försäkringsbolagets 
verksamhet, som Försäkringsbolaget inte rimligtvis kan 
inverka nämnvärt på eller vars följder Försäkringsbola-
get inte kan nämnvärt på eller begränsa tillräckligt

Dessutom har Försäkringsbolaget rätt att ändra åtgärdsav-
giften som tas ut enligt ändringar i konsumentprisindex 
samt att göra små ändringar i avtalsvillkoren.

Ändringarna i avtalsvillkoren träder i kraft en månad efter 
att Försäkringsbolaget meddelat ändringen skriftligen till 
Produktens ägare.

5. Sparkapitalets fondanknytning
Försäkringsbolaget fastställer de placeringsobjekt till 
vilkas värdeutveckling Produktens värdeutveckling är 
bunden till.

Försäkringsbolaget har rätt att lägga till och ta bort 
placeringsalternativ till vilkas värdeutveckling Produktens 
värdeutveckling kan bindas.

Försäkringsbolaget har rätt att ändra placeringsplanen 
och sparkapitalets fondanknytning på vägnar av Pro-
duktens ägare på ett sätt som Försäkringsbolaget anser 
vara lämpligt, om ett placeringsobjekt som förbundits till 
Produkten avlägsnas ur Försäkringsbolagets utbud.

6. Debiteringar
För premien som betalas till Produkten tas ut en belast-
ningsavgift på högst 1 procent innan premien fogas till 
besparingarna.

För besparingarna tas ut
• högst 1 procent årlig förvaltningsavgift på månadens 

ingående saldo per kalendermånad i efterskott.
• När produktens ägare begär åtgärder debiteras avgif-

ter enligt prislistan för dem.

Försäkringsbolaget tar på utsatt dag ut avgifterna och 
provisionerna för sparkapitalet genom att dra av mots-
varande belopp från de placeringsenheter som fogats till 
Produkten.

Då Produktens ägare tar ut sparkapital under de förs-
ta åren avtalet är i kraft tar Försäkringsbolaget ut en 
uttagsavgift.

I beräkningsgrunderna har man definierat hur debiterin-
garna räknas ut. Debiteringarna som tillämpas framgår av 
prislistan.

Om bestämmelserna i Finland eller utomlands på grund 
av lag eller myndighetsförordnande ändras så att Produk-
ten eller därtill anknutna placeringar utsätts för direkta 
eller indirekta skatter eller andra av myndigheterna 
påförda avgifter, som Försäkringsbolaget ska betala, har 
det rätt att ta ut ett belopp som motsvarar skatten eller 
avgiften från sparkapitalet i Produkten.

7. Utförande av åtgärder
Försäkringsbolaget utför utan oskäligt dröjsmål de avtal-
senliga åtgärder Produktens ägare begär. Försäkringsbo-
laget har rätt att inte utföra en åtgärd om orsaken är en 
faktor som Försäkringsbolaget inte rimligen kan påverka.
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8. Ansvarsbegränsningar
Försäkringsbolaget svarar inte för indirekt skada, eller 
för skada som orsakas av funktionsstörningar i nätban-
ken eller av sådant som står utanför Försäkringsbolagets 
påverkningsmöjligheter

9. Avtalet upphör
Avtalet upphör på avtalad förfallodag eller när hela det 
återstående sparkapitalet återköps.

Avtalet som gäller Produkten upphör att gälla om sparka-
pitalet inte räcker till de debiteringar som behövs för att 
upprätthålla avtalet eller till de provisioner som uppstått 
på grund av de åtgärder som Produktens ägare begärt.

Med stöd av lagstiftningen som förpliktar Försäkringsbo-
laget har det rätt att säga upp avtalet genom att skrift-
ligen meddela Produktägaren om det. Avtalet upphör 
då att gälla 30 kalenderdagar efter Försäkringsbolagets 
meddelande.


