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1. GRUPPENSIONSFÖRSÄKRINGEN OCH
UPPGÖRANDE AV FÖRSÄKRINGEN
1.1. FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL
Gruppensionsförsäkringen är en frivillig pensionsförsäkring
med flexibla premier, som innehåller rätten till pension som
betalas från försäkringsbesparingen samt dödsfallsskydd och
skydd vid bestående arbetsoförmåga som fastställs på basen
av försäkringsbesparingen.
Rätten till pension börjar vid den tidpunkt som fastställts i
avtalet under förutsättning, att den försäkrade därvid är vid
liv. Rätten till dödsfallsbeloppet uppkommer, om den försäkrade avlider under försäkringsskyddets giltighet. Rätten till
ersättning vid bestående arbetsoförmåga uppkommer, om den
försäkrade innan pensionstiden börjat blir bestående arbetsoförmögen på sätt som fasttställs i dessa villkor under försäkringsskyddets giltighet.
Försäkringens detaljerade innehåll fastställs i avtalsdokumenten, som är försäkringsavtalet, försäkringsvillkoren, beräkningsgrunderna och produktfakta eller annat dokument som

9. SB-LIVFÖRSÄKRINGS OMBUD OCH PROVISIONER..............7
10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER..............................7
Försäkringsgivare är Sb-Livförsäkring Ab, i fortsättningen försäkringsbolaget.

eventuellt berör avtalets uppkomst. På försäkringsavtalet til�lämpas försäkringsavtalslagen och annan finländsk lagstiftning
och myndighetsbestämmelser.
Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter, som har getts
åt Sb-Livförsäkring vid ansökan av försäkringen och under försäkringens giltighetstid.

1.2. VISSA TERMERS BETYDELSE
Förmånstagare är den person som försäkringstagaren eller
den försäkrade fastställt, åt vilken dödsfallsbeloppet eller ersättningen vid bestående arbetsoförmåga betalas. Förmånstagarförordnandet eller en ändring av det bör skriftligen meddelas åt Sb-Livförsäkring. Med pensionstid avses tiden, under
vilken pension utbetalas.
Pensionstiden fastställs i försäkringsavtalet. Pensionstiden är
minst två (2) år. Med pensionsålder avses den ålder, när pensionens utbetalning börjar. Den försäkrade kan inte tidigarelägga
pensionen.
Med pensionsgrupp avses den grupp personer som fastställs i
försäkringsavtalet, som skall försäkras. En arbetstagare som är i
försäkringstagarens tjänst, som uppfyller villkoren som ställs för
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gruppen, hör till försäkringen, ifall hen inte har avsagt sig försäkringen. Försäkringstagaren bör skriftligen meddela Sb-Livförsäkring de personer som uppfyller försäkringens gruppdefinitionsvillkor och därmed de försäkrade personerna. Sb-Livförsäkring
upprätthåller inte en förteckning över de försäkrade enligt det
som avses i försäkringsavtalslagens 76 §.
Försäkringstagaren bör ha behövliga medgivanden att överlåta
arbetstagarnas uppgifter åt försäkringsbolaget som behövs för
skötsel av ärende som berör försäkrandet.
Dödsfallsskydd är ett skydd som överenskommits i försäkringsavtalet, enligt vilket dödsfallsbeloppet betalas, ifall den
försäkrade avlider under skyddets giltighet.
Dödligheten grundar sig på sannolikheten att avlida under året
beroende på ålder och kön. Dödligheten påverkar bland annat
försäkringspremierna.
Dödlighetsgottgörelse är ett kalkylmässigt försäkringsbesparingsbelopp som frigörs för de avlidna, som gottgörs andra försäkringar. Dödsfallsbeloppet är ersättningen som betalas när
den försäkrade avlider.
Dödsfallsbeloppet är den ersättning som betalas när den försäkrade avlider.
Beräkningsgrunderna är de försäkringsmatematiska beräkningsreglerna, enligt vilka försäkringsbesparingen, återköpsvärdet och pensionsbeloppet beräknas. Finansinspektionen övervakar beräkningsgrundernas lagenlighet.
Placeringsobjekt är ett objekt som försäkringstagaren eller
den försäkrade valt, dit försäkringspremierna eller försäkringsbesparingen placeras. Placeringsobjektet kan vara placeringsanknutet. Placeringsobjekten som väljs presenteras i
försäkringens produktfakta och i broschyrer som berör placeringsobjektet.
Med placeringsfond avses en fond vars värde noteras offentligt, som förvaltas av ett fondbolag.
Placeringsanknutna placeringsobjekt kan placeringsfonder,
kapitalförvaltningstjänster, depositionsanknutet alternativ eller annat placeringsanknutet objekt vara.
Placeringsanknuten besparingsdel är försäkringsbesparingens del, vars utveckling fastställs på basen av värdeutvecklingen på de placeringsanknutna placeringsobjekt som försäkringstagaren eller den försäkrade valt.

Med fribrev avses en försäkring, vars betalning av försäkringspremier har upphört. Med fribrevsrätt avses rätten som
den försäkrade har till senare utbetalning av pension eller till
annan förmån som uppkommit enligt försäkringsbesparingen.
Fribrevets innehåll fastställs enligt det, hurudant avtalets innehåll är när den försäkrade uppnår den avtalsenliga pensionsåldern eller när arbets- eller anställningsförhållandet upphör före
det. Fribrevets innehåll kan inte mera ändras efter detta utan den
försäkrades samtycke.
Kapitalförvaltningstjänst betyder ett placeringsobjekt av
fondtyp som förverkligas med fondkapitalförvaltning. Kunden
väljer Kapitalförvaltningstjänst-placeringsobjektet enligt den
egna sparartypen. Kapitalförvaltaren placerar medlen på olika
marknader, inom ramen för de gränser som fastställts för det
valda placeringsobjektet. Kapitalförvaltningstjänsten är inte
individuell diskretionär kapitalförvaltning.

1.3. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET
1.3.1. Försäkringens i kraft trädande
Försäkringstagaren och den försäkrade bör före försäkringen
beviljas och under försäkringens giltighetstid ge riktiga och
täckande svar på de frågor som Sb-Livförsäkring ställer. Försäkringsbolagets ansvar för felaktigt angivna uppgifter fastställs
enligt försäkringsavtalslagen.
Försäkringen träder i kraft när avtalsdokumenten är undertecknade och första försäkringspremien är betald och fortgår
försäkringsperiodvis som tillsvidare i kraft varande. Första försäkringsperioden upphör den sista dagen av avtalets begynnelseår och därefter är försäkringsperioden kalenderåret.
Den försäkrades försäkringsskydd börjar när den försäkrade
ansluts till försäkringen, ifall inte separat överenskoms om en
senare tidpunkt.

1.3.2. Försäkringen eller försäkringsskyddet upphör
Försäkringen upphör, när
• försäkringen inte mera har försäkrade och
• försäkringen inte mera innefattas av personer i försäkringstagarens tjänst.

Med den försäkrade avses den person, som är vid liv och som
pension utbetalas till under den överenskomna pensionstiden
eller när hen avlider betalas dödsfallsbeloppet eller när hen
blir bestående arbetsoförmögen på sätt som fastställts i villkoren betalas ersättning för bestående arbetsoförmåga.

Den försäkrades försäkringsskydd upphör, när
• den försäkrades försäkringsbesparing har i sin helhet
utbetalats som pension,
• den försäkrade har avlidit,
• den försäkrade har konstaterats blivit bestående arbetsoförmögen på sätt som fastställts i dessa villkor,
• den försäkrades försäkringsbesparing räcker inte till avgifter som debiteras för att upprätthålla försäkringsskyddet
eller
• den försäkrades försäkringsbesparing lyfts som återköp.

Med försäkringstagare avses en kund, med vilken försäkringsbolaget har gjort ett försäkringsavtal.

1.3.3. Uppsägning av försäkringen

Återköpsvärdet är försäkringsbesparingen minskad med debiteringar enligt beräkningsgrunden och prislistan.

Med försäkringsbesked avses ett dokument som årligen ges åt
försäkringstagaren, där försäkringsskyddets centrala innehåll,
betalda försäkringspremier, försäkringens placeringsobjekt
och försäkringsbesparingens utveckling samt det uppkomna
pensionsbeloppet åt den försäkrade har antecknats. Försäkringsbesked kan också skickas till en försäkrad med fribrevsrätt. Åt pensionstagaren skickas årligen en utredning över pensionsbeloppet som utbetalas.
Med försäkringsbesparing avses försäkringens placeringsanknutna besparingsdel.

Försäkringsbolaget kan säga upp försäkringen att upphöra i situationer som stipuleras i försäkringsavtalslagens 17 § och, om
• försäkringstagaren har blivit insolvent,
• försäkringstagaren har försummat skyldigheter enligt
försäkringsavtalet eller enligt lag som berör denne eller
• för försäkringstagarens del har ett saneringsförfarande
inletts som avses i lagen som givits om företagsanering.
Försäkringsavtalet upphör en månad från det, att ett uppsägningsmeddelande har skickats till den adress som försäkringstagaren uppgivit.
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Försäkringsavtalet upphör utan uppsägning, om försäkringstagaren har försatts i konkurs.
När försäkringen upphör på basen av uppsägning eller konkurs tillämpas vad som har fastställts angående fribrev och
fribrevsrätt och återköp av försäkringsbesparing (villkoren 1.4.
och 4.2.).

1.4. FRIBREV OCH FRIBREVSRÄTT
Försäkringstagaren kan avsluta betalningen av försäkringspremier och lämna försäkringen på fribrev.
Den försäkrade har fribrevsrätt, ifall inte försäkringstagaren i
försäkringsavtalet har bestämt annat. Oberoende av bestämmelse uppstår dock alltid fribrevsrätt för den försäkrade, om
• den försäkrade har uppnått pensionsåldern som fastställts i försäkringsavtalet,
• försäkringstagaren har försatts i konkurs,
• den försäkrade har sagts upp eller hens arbets- eller
anställningsförhållande har upphävts inom tre månader
innan försäkringstagarens konkurs började eller
• försäkringstagarens företagsverksamhet har upphört.
Den försäkrade, som har fribrevsrätt, har rätt att fastställa placeringsobjekten för sin försäkringsbesparing och förmånstagare, ifall inte försäkringstagaren har bestämt annat.

1.5. ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN
Försäkringsbolaget har rätt att under försäkringstiden ändra
försäkringspremier, försäkringsvillkor, beräkningsgrunder och
övriga avtalsvillkor, om det för ändringen finns särskild orsak
på grund av den allmänna skade- eller dödlighetsutvecklingen
eller ändring i räntenivån eller om det i övrigt finns särskilda
skäl att på grund av en oförutsägbar ändring i förhållandena
och försäkringsavtaletts innehåll inte ändrar väsentligt i jämförelse med det ursprungliga avtalet.
Försäkringsbolaget skickar ett meddelande om ändringen till
kunden minst en månad före ändringen träder i kraft.
Utöver det ovan nämnda har försäkringsbolaget rätt att höja
alla eurobelopp och gränser i eurobelopp som ingår i beräkningsgrunderna, försäkringsvillkoren eller prislistan högst så
mycket som konsumentprisindexet har ändrat sedan den tidpunkt, då nämnda eurobelopp senast fastställdes.
Försäkringsbolaget har dessutom rätt att göra smärre ändringar
i försäkrings- och avtalsvillkoren, som inte inverkar på försäkringens centrala innehåll.

1.6. ANSVARSBEGRÄNSNING
Försäkringsbolaget ansvarar inte för den inverkan som eventuell förändring i beskattningsförfarandet eller pensions- eller
annan lagstiftning eller myndighetsbestämmelser förorsakar
på försäkringen, försäkringspremierna, försäkringsersättningen
eller skattepåföljderna för försäkringsavtalets parter. Försäkringsbolaget ansvarar inte heller för för eventuella ändringar
i skattebehandling eller skattepåföljder, ifall de berror på ändringar som skett i försäkringstagarens, de försäkrades eller förmånstagarnas krets.

1.7. PANTSÄTTNING
Försäkringen eller rätt som hänför sig till försäkringen kan inte
pantsättas.

1.8. PLACERINGSOBJEKTEN
Försäkringsbolaget kan utöka, minska eller ändra till sitt innehåll placeringsobjekt som står till förfogande.
Om försäkringsbolaget avlägsnar ett placeringsobjekt från sitt
sortiment, meddelar försäkringsbolaget om avlägsnandet i alla
sina betjäningskanaler och åt sin kund som har valt placeringsobjektet som avlägsnas minst en månad före avlägsnandet.
Om placeringsobjekt avlägsnas från försäkringsbolagets sortiment av orsaker oberoende av försäkringsbolaget inom en kortare tid än en månad, meddelas omedelbart om placeringsobjektet som avlägsnas.
Försäkringsbolaget kan placera medel som finns i placeringsobjektet som skall avlägsnas och premier som är avsedda till
placeringsobjektet som skall avlägsnas, i ett annat placeringsobjekt som motsvarar placeringsobjektet som skall avlägsnas.
Dessutom kan försäkringsbolaget på grund av myndighetsbestämmelser, på grund av placeringsfondernas stadgar eller i
exceptionella marknadssituationer ge specifika bestämmelser,
som berör
• val av placeringsobjekt,
• antalet fondandelar i en viss fond,
• besparingens maximibelopp per placeringsobjekt,
• minsta placeringen i placeringsobjektet,
• överföringar från ett placeringsobjekt till ett annat,
• beräkningen av placeringsfonds köp- och säljkurs och
• avgifter som debiteras för olika åtgärder.
Ifall det sker ändringar i ovan stående bestämmelser, meddelar
försäkringsbolaget om dem åt försäkringstagaren.

2. FÖRSÄKRINGSPREMIE
2.1. BETALNINGSPLAN
Vid uppgörande av försäkringen överenskoms om en riktgivande betalningsplan, som antecknas i avtalsdokumentet. Försäkringstagaren kan ändra betalningsplanen genom att meddela
försäkringsbolaget om ändringen. Försäkringsbolaget skickar
gireringsblanketter för betalning av försäkringspremier åt försäkringstagaren minst en gång per år.
Fördelningsanvisningen för fördelningen av försäkringspremierna mellan de försäkrade i pensionsgruppen meddelas
skriftligen åt försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget fördelar
premien enligt fördelningsanvisningen som senast meddelats
eller, ifall anvisningen inte har getts eller att den av specifika
orsaker inte kan efterföljas, lämna premien ofördelad åt de försäkrade och inte rikta den till försäkringen. Om premien lämnas ofördelad och utan att riktas, meddelar försäkringsbolaget
utan dröjsmål åt försäkringstagaren om saken. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att betala ränta eller annan gottgörelse åt
försäkringstagaren.
Försäkringsbolaget kan i vid olika tidpunkter i kraft varande
produktfakta eller prislista fastställa minimi- och maximibelopp för försäkringspremierna.

2.2. PLACERINGSPLAN
Försäkringspremierna, minskade med premieavgifter som försäkringsbolaget debiterar, placeras i placeringssobjekt enligt
det skriftliga fördelningsförhållandet som försäkringstagaren
eller, om den försäkrade har rätt att bestämma om placeringsobjekten, den försäkrade meddelat. Försäkringstagaren eller
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den försäkrade kan ändra placeringsplanen genom att skriftligen meddela försäkringsbolaget om ändringen.
Försäkringsbolaget placerar försäkringspremierna utan dröjsmål, den första försäkringspremien senast den 10. bankdagen
och de senare försäkringspremierna senast den 5. bankdagen
från det, att försäkringspremien har anlänt till försäkringsbolagets försäkringspremiekonto. Vid placering av försäkringspremien används teckningspriset, om placeringsobjektet har
separat fastställda tecknings- och inlösningspris.
Försäkringspremierna placeras i placeringsanknutna placeringsobjekt med de senaste värden som fastställts för placeringsobjektet.
Om placeringen av försäkringspremien för något placeringsobjekts del inte kan förverkligas senast på ovan nämnda dag på
grund av orsak som är oberoende av försäkringsbolaget, kan
försäkringsbolaget
• placera försäkringspremien i annat placeringsobjekt som
försäkringstagaren meddelat,
• placera försäkringspremien i en placeringsfond som placerar sina medel i korta ränteplaceringar som valts eller
• lämna försäkringspremien på ett räntefritt konto.
Försäkringstagaren eller den försäkrade meddelas om förhinder och utförd placering så fort som möjligt.

3. FÖRSÄKRINGSBESPARING
3.1. FÖRSÄKRINGSBESPARINGENS UPPKOMST
3.1.1. Allmänt
Försäkringsbesparingen uppkommer av den placeringsanknutna besparingsdelen. Besparingen ökar med försäkringspremier
som betalas till försäkringen, med avkastningen på besparingen som uppkommer genom värdeändring på respektive placeringsobjekt och dödlighetsgottgörelse. Besparingen minskar
med avgifter som debiteras från försäkringspremierna och besparingen, placeringobjektens värdeminskning och dödsfallsskyddets premie.
Försäkringsbolaget, placeringsfonden, kapitalförvaltaren eller ombudet ansvarar inte för premiernas eller besparingens
avkastning som placerats i placeringsanknuten besparingsdel
eller att värdet bibehålls. Försäkringsbesparingens avkastning
eller värde kan variera över tiden. Det är möjligt, att på medel
som styrts till placeringsanknutna besparingsdelen inte uppkommer någon avkastning och att placerade medlen kan minska eller man kan förlora dem helt och hållet.
Det placeringsanknutna alternativet har inget kapitalskydd
ifall det inte separat har nämnts i presentationen av placeringsobjektet.
Vid beräkningen av försäkringsbesparingen används placeringsobjektets andel på sätt som beskrivs i punkterna 3.1.2. 3.1.3. eller den fastställda kalkylmässiga andelen, på sätt som
fastställts i beräkningsgrunden.
Placeringsobjekten och deras andelar hänför sig till försäkringen kalkylmässigt och försäkringstagaren, den försäkrade eller
förmånstagare har inte ägande- eller annan rätt till dessa.
Andelen som används för placeringsfond motsvarar den valda
placeringsfondens andel. Värdet på placeringsfondens andel
fastställs av fondbolaget som förvaltar placeringsfonden.
Andel som används för placeringsobjekt av fondtyp motsvarar
andelen för det valda placeringsobjektet av fondtyp. Andelens

värde för ett placeringsobjekt av fondtyp fastställs av placeringsobjektets kapitalförvaltare eller kapitalförvaltarsamfundet.

3.1.2. Placeringsanknutna besparingsdelen, andelarnas
antal och värde
Det placeringsanknutna placeringsobjektets andelar ökar med
försäkringspremier som placeras i placeringsobjektet, dödlighetsgottgörelsen och eventuella bonusar som beviljas.
Det placeringsanknutna placeringsobjektets andelar minskar
med dödsfallsskyddets försäkringspremier, försäkringsbolagets skötselkostnader, åtgärdsavgifter och lyft från försäkringsbesparingen.
Det placeringsanknutna placeringsobjektets andelar ändrar
när man flyttar försäkringsbesparing från ett placeringsobjekt
till ett annat placeringsobjekt.
Avgifterna som fondbolaget debiterar fastställs enligt fondbolagets prislista. Skötselavgifterna som fondbolaget debiterar
beaktas i fondandelens värde från dag till dag.
Kapitalförvaltningstjänstens avgifter fastställs enligt kapitalförvaltningsbroschyren. Kapitalförvaltningstjänstens skötselavgifter beaktas i värdet för kapitalförvaltningstjänst-placeringsobjektets andel från dag till dag.
Det placeringsanknutna placeringsobjektets eventuella tecknings- och inlösningsprovisioner minskar placeringsobjektets
andelars antal.
Försäkringsbolaget ansvarar inte för fondbolagets eller kapitalförvaltningstjänstens avgifters utveckling.

3.1.3. Försäkringsbesparingens värde vid utbetalning av
förmåner
Vid utbetalning av dödsfallsbeloppet fastställs placeringsobjektens andelars antal enligt dödsögonblicket. Vid utbetalning
av dödsfallsbeloppet är placeringsanknutna placeringsobjektets andelars värde den dags, då försäkringsbolaget har fått
till sin kännedom den försäkrades dödsdag, föregående senast
fastställda värde.
Vid utbetalning av försäkringsbesparingens återköp fastställs
placeringsobjektets andelars antal enligt ankomstdagen för
försäkringsbesparingens lyftanmälan. Värdet på det placeringsanknutna placeringsobjektets andelar är handläggningsdagen föregående dags senast fastställda värde.
Det behövliga antalet för lyftande av pensionsrat kan minskas
från försäkringsbesparingen under månaden som föregår betalningsdagen. Antalet som minskas fördelar sig enligt placeringsobjektens besparingsfördelning.

3.2. FÖRSÄKRINGSBESPARINGENS OMPLACERING
Försäkringstagaren, eller om den försäkrade har rätt att bestämma om placeringsobjekten, den försäkrade har rätt att
omplacera besparing eller en del av den som finns placeringsobjektet till ett annat placeringsobjekt.
Omplaceringen förverkligas senast den 10. bankdagen från
det att meddelande skriftligen har anlänt till försäkringsbolagets huvudkontor. Ifall omplaceringen för ett placeringsobjekt
är över trehundratusen euro eller att det i placeringsfondens
stadgar har reserverats en längre tid än ovan nämns för inlösen
av andelar, förverkligas omplaceringen senast inom en månad
från meddelandets ankomst. Försäkringstagaren informeras
om en förverkligad omplacering.
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4. UTBETALNING AV PENSION OCH
FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR
4.1. UTBETALNING AV PENSION
Den försäkrade har rätt att börja lyfta pension från början av
kalendermånaden som följer efter pensionsåldern enligt försäkringsavtalet, ifall försäkringsskyddet är i kraft för hens del.
Den försäkrade kan senarelägga pensionens början senast till
att den försäkrade fyller 80 år.
Pensionen upphör vid utgången av den kalendermånad, som
pensionstiden enligt avtalet upphör, försäkringsbesparingen
är i sin helhet betald eller den försäkrade avlider. Pensionens
betalning kan inte avbrytas, ifall inte försäkringsbolaget samtycker till ändringen av särskilda skäl.
Pensionen betalas månatligen. Försäkringsbolaget kan betala
till sitt belopp en liten pension halvårsvis.

4.2. ÅTERKÖP AV FÖRSÄKRINGSBESPARING
Försäkringstagaren kan lyfta försäkringsbesparing som uppkommit för den försäkrades del som återköp, om den försäkrades arbets- eller anställningsförhållande har upphört och den
försäkrade inte har fribrevsrätt. Med försäkringstagarens meddelande kan återköpsvärdet placeras som försäkringspremie åt
övriga försäkrade.
Försäkringstagaren har också rätt till återköp, om den försäkrade inte har fribrevsrätt och försäkringstagaren inte godkänner
väsentlig premieförhöjning eller en ändring som väsentligt begränsar avtalsvillkoren förorsakade av ändringar i beräkningsgrunder, villkor eller premier.

4.3. DÖDSFALLSSKYDD OCH DÖDSFALLSBELOPP
Försäkringen innehåller dödsfallsskydd, på basen av vilket
man betalar åt förmånstagaren dödsfallsbeloppet som engångsersättning, om den försäkrade avlider under skyddets
giltighetstid. Dödsfallsskyddets belopp är 100 procent av försäkringsbesparingen.
De anhöriga är förmånstagare för dödsfallsbeloppet, ifall inte
försäkringstagaren eller, ifall den försäkrade har rätt att bestämma förmånstagare, den försäkrade har fastställt annorlunda.

4.4. SKYDDET VID BESTÅENDE ARBETSOFÖRMÅGA OCH
ERSÄTTNING VID ARBETSOFÖRMÅGA
Försäkringen innehåller skydd vid bestående arbetsoförmåga,
på basen av vilket betalas åt förmånstagaren en engångsersättning för bestående arbetsoförmåga, om den försäkrade före
pensionen börjar blir bestående arbetsoförmögen på grund av
sjukdom eller skada sålunda, att hen har rätt till arbetspension
eller full invalidpension enligt någon annan motsvarande lag,
Den försäkrade anses dock inte bstående arbetsoförmögen enbart på grund av det, att hen har på basen av någon pensionslag rätt att få rehabiliteringsstöd. Skyddets belopp vid bestånde arbetsoförmåga är 100 procent av försäkringsbesparingen.
Förmånstagare för ersättning som betalas för bestående arbetsoförmåga är den försäkrade, ifall inte försäkringstagaren
eller, om den försäkrade har rätt att bestämma förmånstagare,
den försäkrade har beslutat annorlunda.
Ifall pensionsbetalningen åt den försäkrade har börjat, finns
ingen rätt till ersättning.

4.5. ANSÖKAN OM PENSION ELLER
FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING
Försäkringsbolaget kan meddela åt försäkringstagaren, den
försäkrade eller förmånstagaren om pensoinens början eller att
försäkringen upphör och möjligheten att ansöka om ersättning.
För utbetalning av pension bör till försäkringsbolaget skickas
pensionsansökan och för utbetalning av pension nödvändiga
andra utredningar. Ifall inte annat överenskoms, senareläggs
den försäkrades pension med ett år, ifall pensionsansökan inte
skickas senast inom tre månader före pensionstidens början.
För utbetalning av dödsfallsbeloppet bör till försäkringsbolaget
skickas den försäkrades dödsattest, ämbetsbevis för den försäkrade och förmånstagare samt andra nödvändiga utredningar för utbetalning av dödsfallsbeloppet.
För betalning av ersättning för bestående arbetsoförmåga bör
till försäkringsbolaget skickas utredning, enligt vilken den försäkrade har beviljats arbetspension eller pension för bestående arbetsoförmåga enligt annan motsvarande lag samt andra
för betalning av ersättningen behövliga utredningar. Den som
ansöker om ersättning svarar för kostnader som uppkommer.
Ersättning bör ansökas inom ett år från det, att den som är berättigad till ersättning fick vetskap om försäkringens giltighet
och försäkringsfallet och i varje fall senast inom tio år från försäkringsfallet.

4.6. UTBETALNING AV FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR
Försäkringsbolaget betalar återköpsvärdet eller ersättningen
senast inom en månad från det, att det har ansökts om återköp
eller ersättning och försäkringsbolaget har fått nödvändiga utredningar.
För försenad utbetalning erläggs förseningsränta enligt räntelagen.

5. SKÖTSEL- OCH ÅTGÄRDSAVGIFTER
SOM DEBITERAS FRÅN FÖRSÄKRINGEN
Från försäkringspremierna och försäkringsbesparingen debiteras månatligen skötselavgifter enligt beräkningsgrunderna och
prislistan.
Placeringsplanen kan ändras eller försäkringsbesparingen kan
omplaceras avgiftsfritt sex (6) gånger under kalenderåret. För
följande ändring debiteras en avgift enligt prislistan.
Försäkringsbolaget skickar årligen ett försäkringsbesked kostnadsfritt. För ytterligare utredningar debiteras en avgift enligt
prislistan.
I samband med återköp av försäkringsbesparingen debiteras
en avgift från försäkringsbesparingen som fastställts prislistan.
För utbetalning av pension debiteras en skötselavgift enligt
prislistan.
För övriga åtgärder debiteras avgifter enligt prislistan.
Ifall att på grund av lag eller av myndighet given bestämmelse
i Finland eller utomlands i kraft varande stadganden ändras så,
att till försäkringen eller till placeringsobjekt som är kopplade
till den, riktas direkt eller indirekt skatter eller andra av myndigheter fastställda avgifter, som bör betalas av försäkringsbolaget, har försäkringsbolaget rätt att tillägga en dylik avgift till
prislistan.
Försäkringsbolaget kan årligen höja avgifter eller gränser i eurobelopp som anges i prislistan på basen av konsumentprisindex (oktober 1951 = 100).

Försäkringsgivare är Sb-Livförsäkring Ab, i fortsättningen försäkringsbolaget.

6. SOLVENSKLAUSUL (SFCR)

E-post
Internet

vakuutussaastaminen@saastopankki.fi
www.sphenki.fi

Redogörelsen som berör Sb-Livförsäkrings solvens och finansiella ställning finns till påseende på vårt bolags nätsidor
www.sphenki.fi.

Gruppensionsförsäkringen får du i närmaste Sparbank
www.sparbanken.fi.

7. ANVISNINGAR FÖR
ÄNDRINGSANSÖKAN

9. SB-LIVFÖRSÄKRINGS OMBUD OCH
PROVISIONER

Ifall du är missnöjd med vårt beslut, har du möjlighet att föra
saken till ny behandling genom att ta kontakt med vårt bolags
ersättningshandläggare, tel. 010 572 1001.

Gruppensionsförsäkringen beviljas av Sb-Livförsäkring Ab.

7.1. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSRÅDGIVNINGEN,
FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN OCH
KONSUMENTTVISTENÄMNDEN:
Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) ger kostnadsfritt
oberoende råd och handledning åt kunderna. Försäkrings- och
finansrådgivningen och Försäkringsnämnden ger också lösningsrekommendationer i tvistefrågor. FINE behandlar inte en
tvist, som är anhängiggjord eller behandlats i Konsumenttvistenämnden eller i domstol.

Porkalagatan 1, 00180 HELSINGFORS
tel. (09) 685 0120
www.fine.fi
Konsumenttvistenämnden behandlar inte tvistefrågor som berör placeringsanknutna avtal.

Tavastvägen 3, PB 306, 00531 HELSINGFORS
tel. 029 566 5200 (växel)
www.kuluttajariita.fi
Du kan också väcka talan i Helsingfors tingsrätt eller i din hemorts tingsrätt. Talan om ett beslut gällande ersättning bör
väckas med hot om att förlora rätten, inom tre år från det att
du har fått beslutet.

8. LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS OCH
TILLSYNSMYNDIGHET
Sb-Livförsäkring Ab har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet Finlands i kraft varande rätt. Bolagets avtalsspråk är finska och svenska. Sparbanken har antecknats i
Finansinspektionens försäkringsombudsregister (www.finanssivalvonta.fi), där även ansvarig handläggare har antecknats.
Finansinspektionen övervakar Sb-Livförsäkring Ab:s och dess
ombuds verksamhet.

Finansinspektionen
PB 103, 00101 Helsingfors
Tel. 010 83 151
www.finanssivalvonta.fi

8.1. SB-LIVFÖRSÄKRING AB
Sb-Livförsäkring Ab har antecknats i handelsregistret.

FO-signum
Besöksadress
och hemadress
Telefon

Sparbanken fungerar som Sb-Livförsäkring Ab:s ombud och
sköter kundbetjäningen och försäljningen för dess räkning.
Sparbankerna får en provisison som baserar sig på premien
och en provisionsåterbäring som grundar sig på placeringsobjektens förvaltningsprovisioner.
Aito Sparbank, Sparbanken Optia och Lundo Sparbank äger
över 10 procents andel av Sb-Livförsäkring Ab.

10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Försäkringsbolaget behandlar sina kunders personuppgifter
enligt de stadganden som berör dem, som dataskyddslagens
och försäkringslagstiftningens stadganden och ombesörjer också i övrigt sina kunders integritetsskydd vid behandlingen av
personuppgifter. Försäkringsbolaget skaffar uppgifter av kunden själv, av parter som denne befullmäktigat, från myndigheternas offentliga register och från kreditupplysningsregistret.
Försäkringsbolaget behandlar sina kunders personuppgifter
för handläggning av ansökningar, förverkligande av kundtjänst,
administration av försäkringar samt för skötsel av betal- och
inkassorutiner. Personuppgifter kan även användas för förverkligande av riktad kundkommunikation och marknadsföring till
försäkringsbolagets kunder per post, per telefon eller elektroniskt. Uppgifter kan dessutom användas tillsammans med
uppgifter som fåtts från andra källor för att kartlägga kundens
köppreferenser samt vid skickande av uppgifter och offerter
om nya försäkringsprodukter.
Kundernas personuppgifterna överlåts inte enligt huvudregeln åt tredje part. Uppgifter kan överlåtas åt försäkringsbolagets samarbetspartners endast för ovanstående ändamål.
Samarbetspartners är företag på EU/ETA-området och företag
utanför EU-/ETA-området, ifall av kommissionen godkända
modellavtalsklausuler används i uppdragsavtalen eller Europa-kommissionen har godkänt nivån på i fråga varande lands
datasäkerhet. Försäkringsbolaget kan dessutom ge specificerade skadeuppgifter till ett annat försäkringsbolag under förutsättningar som dataskyddsnämnden fastställt.
Kunden kan när som helst meddela försäkringsbolaget, ifall
denne inte vill motta ovan nämnda marknadsföringsmeddelanden. Kunden har rätt att få vetskap om användningen av
personuppgifter som berör denne. Kunden kan när som helst
be försäkringsbolaget korrigera felaktiga uppgifter som berör
dennes försäkring.
Sb-Livförsäkring bandar kundsamtalen och meddelanden för
att säkerställa meddelandets innehåll.

2082534-1
Industrigatan 33,
00510 Helsingfors
010 572 1001
(vardagar klo 9.00 – 16.30)
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