GRUPPENSIONSFÖRSÄKRING

PRISLISTA

I KRAFT FRÅN 1.2.2018
Avgifters euro- eller procentuella belopp som debiteras från
Gruppensionsförsäkringen har fastställts i denna prislista. Eurobeloppen i denna prislista är på 2017 års nivå. Försäkringsbolaget har rätt till en förhöjning av prislistans eurobelopp
som motsvarar konsumentprisindexet. Förhöjningen kan högst
motsvara den ändring som har skett i konsumentprisindexets
poängtal sedan oktober 2017 till oktober det år som föregår förhöjningen. Debiteringarnas beräkningsprinciper har fastställts
i beräkningsgrunderna.
Avgifter som debiteras månatligen, beräknas fram till avslutningsdagen, när försäkringen upphör.
Gruppensionsförsäkringens minimipremie (första premien) är
10 000 euro.

2. Avgift för utbetalning av pension
För utbetalning av pension debiteras en utbetalningsavgift, som
är 1 % av pensionen som skall utbetalas.

3. Avgifter som debiteras för återköp
För återköp av försäkringsbesparing debiteras en fast åtgärdsavgift, som är 50 euro.

4. Andra åtgärdsavgifter

Åtgärd
1. Avgifter som debiteras för skötsel av försäkringen och
upprätthållande av försäkringsskyddet
För försäkringspremier som betalas till Gruppensionsförsäkringen debiteras en premieavgift. Premieavgiften är 4 %.
Från försäkringsbesparingen debiteras månatligen en skötselavgift. Skötselavgiften är 0,9 % per år, dock minst 2 euro per
månad per varje försäkrad.
För omplacering av försäkringsbesparing och för ändring av
kommande premiers placeringsplan debiteras en avgift från försäkringsbesparingen i samband med omplaceringen eller ändringen. Avgiften som debiteras för omplacering av försäkringsbesparing är 50 euro och avgiften som debiteras för ändring av
kommande premiers placeringsplan är 10 euro. Varje års sex
första omplaceringsuppdrag och ändringar av placeringsplanen
är dock avgiftsfria för varje försäkrads del.
För upprätthållande av dödsfallsskyddet debiteras månatligen
från försäkringsbesparingen en avgift för upprätthållande av
dödsfallsskyddet, som fastställs på basen av skyddsbeloppet
samt den försäkrades kön och ålder.
För upprätthållande av skyddet vid bestående arbetsoförmåga
debiteras månatligen en avgift, som är 0,1 % av försäkringsbesparingen årligen.

Avgift

Ändring av pensionsplan

20 euro / försäkrad

Ändring av förmånstagarförordnande

20 euro / försäkrad

Skriftlig utredning om försäkringsskyddet eller om försäkringens innehåll eller annan
motsvarande utredning

10 euro / försäkrad

Annan ändring

50 euro / försäkrad

Annat mera omfattande utredningsarbete

50 euro för varje
påbörjad timme

