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1. Allmännt
Nordea Visio är en sparlivförsäkring i enlighet med finsk 
lag. Produkten tillhandahålls av Nordea Livförsäkring 
Finland Ab (nedan ”försäkringsbolaget).

1.1 Försäkringens innehåll
Försäkringens innehåll definieras i avtalet, i dessa villkor 
och i beräkningsgrunderna. Dessutom tillämpas Finlands 
lagstiftning och vid var tid gällande prislista på försäkrin-
gen.

Försäkringen innefattar inget för någondera parten 
bindande avtal om framtida försäkringspremier. Parterna 
har inte heller på förhand avtalat om rätten till partiella 
återköp. Försäkringsbolaget kan dock godkänna dessa 
åtgärder under förutsättningar som bolaget vid var tid 
uppställer.

1.2 Ändring av avtalsvillkoren
Försäkringsbolaget har rätt att ändra försäkringspremien 
och övriga avtalsvillkoren, ifall ändringen beror på en 
ändring i den allmänna skadeutvecklingen eller ränteni-
vån. Försäkringsbolaget har också rätt att ändra åt-
gärdsavgiften på högst enligt ändringar i konsumentpris-
index samt att göra små ändringar i avtalsvillkoren.

1.3 Placeringsanknytning av försäkringsbesparingar
Försäkringsägaren har rätt att i placeringsplanen välja hur 
försäkringspremiernas framtida värdeutveckling bestäms 
inom ramen för de valbara placeringsalternativen. 

Försäkringsägaren har rätt att byta besparingarnas place-
ringsanknytning mellan de vid respektive tidpunkt valbara 
placeringsalternativen.

Försäkringsbolaget har rätt att debitera åtgärdsavgift för 
ändring av placeringsplanen och byte av placeringsank-
nytning.

Försäkringsbolaget har rätt att lägga till och avlägsna pla-
ceringsalternativ till vars värdeutveckling försäkringens 
värdeutveckling kan knutas. Då har försäkringsägaren 
rätt att byta den placering som slopas mot en annan. Om 
försäkringsägaren inte gör bytet har försäkringsbolaget 
rätt att ändra placeringsplanen för försäkringen och 

besparingarnas placeringsanknytning på försäkringsäga-
rens vägnar på ett sätt som försäkringsbolaget anser vara 
lämpligt.

1.4 Debiteringar
Innan försäkringspremien fogas till försäkringens bespa-
ringar avdras en belastningsavgift på högst 1%..

Besparingar debiteras med
• premier för försäkringsskydd och högst 1 % årlig 

förvaltningsavgift varje kalendermånad i efterskott 
beräknat på månadens ingående saldo.

• arvoden för åtgärder som försäkringsägaren har 
begärt.

Försäkringsbolaget debiterar avgifterna från besparingar 
på en fastställd dag genom att minska antalet placering-
senheter knutna till försäkringen på ett sätt som motsva-
rar debiteringar.

Om försäkringsägaren gör återköp partiellt eller helt 
debiterar försäkringsbolaget en inlösenavgift och en 
åtgärdsavgift. När försäkringstiden går ut debiteras bara 
inlösenavgift ut. Om försäkringen går ut på grund av att 
den försäkrade dör debiteras avgifterna inte.

I beräkningsgrunderna har man definierat hur debite-
ringarna räknas ut. Gällande debiteringar meddelas i 
prislistan.

Ändras bestämmelserna i Finland eller i utlandet till följd 
av lag eller direktiv utfärdat av myndighet så att skatter 
eller andra av myndighet bestämda avgifter, som skall 
erläggas av försäkringsbolaget, direkt eller indirekt påförs 
försäkringen eller placeringar som anslutits till försäkrin-
gen, har försäkringsbolaget rätt att debitera försäkringens 
besparingar med ett belopp som motsvarar skatten eller 
avgiften. Rätten för debitering finns även i situationen då 
skatten eller bekostnad orsakas av åtgärd som försäkrin-
gens ägare har utfört.

1.5 Återköp
Försäkringens återköpsvärde beräknas utifrån värdet på 
besparingar.
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1.6 Vidtagande av åtgärder
Försäkringsbolaget vidtar de avtalsenliga åtgärder försä-
kringsägaren ber om utan uskäligt dröjsmål. Försäkrings-
bolaget har rätt att låta bli att utföra åtgärd när orsaken 
är ett oöverstigligt hinder som försäkringsbolaget inte kan 
inverka på.

1.7 Ansvarsbegränsning
Försäkringsbolaget svarar inte för indirekta eller för 
skador som förorsakas av funktionsstörningar i nät-
bankstjänsten eller av sådant som försäkringsbolaget inte 
rimligtvis kan påverka.

1.8 Vakuutuksen päättyminen
Försäkringen upphör i alla avseenden när försäkringstiden 
går ut, om den försäkrade avlider eller vid återköp av hela 
försäkringen.

Försäkringen förfaller om försäkringens besparingar inte 
räcker till debiteringar för upprätthållande av försäkringen 
eller till avgifter för särskilda åtgärder som försäkringsä-
garen begärt.

2. Livförsäkring

2.1 Dödsfallssumma
Livförsäkringen ger förmånstagaren rätt till ett dödsfall-
sbelopp enligt försäkringsavtalet om den försäkrade 
avlider under den tid då försäkringen gäller. Dödsfallsbe-
lopp som bestäms utgående från besparingar beräknas 
på basis av antalet placeringsenheter i försäkringen på 
dödsdagen och deras värde den dag då försäkringsbola-
get får kännedom om dödsfallet.

2.2 Restriktioner i utbetalning av dödsfallsbelopp 
(Arvsskydd)

Annat än det dödsfallsbeloppet som bestäms utgående 
från besparingar betalas inte ut ifall den försäkrade direkt 
eller indirekt avlidit till följd av: 
• radioaktiv strålning som dödat många människor,
• terrorism, krig, statskupp, folkresning eller upplopp 

eller
• om den försäkrade begått självmord inom ett år efter 

att ansvaret inträdde.


