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Aktia Säästövakuutus
Aktia Säästövakuutus on sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus. 
Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö on luettavissa vakuutuseh-
doista.

Sijoituskohteet ja niiden hallinta
Vakuutukseen liitetään laskennallisesti Aktia Henkivakuutus Oy:n 
tarjoamia ja vakuutuksenottajan valitsemia sijoituskohteita. Sijoi-
tuskohteena voi olla sijoitusrahasto-osuuksia, sijoituskorjea ja muita 
sijoitusinstrumentteja.

Aktia Henkivakuutus Oy:llä on yksin omistus- ja hallintaoikeus 
vakuutukseen liitettyihin sijoituskohteisiin.

Vakuutussäästö määräytyy sijoitetun summan ja valittujen sijoitus-
kohteiden arvonkehityksen mukaan. Vakuutuksesta perittävät kulut 
pienentävät säästöä. Aktia Henkivakuutus Oy perii kulut vakuu-
tuksen tuotosta ja vakuutussäästön arvonmuutoksista riippumatta.

Vakuutuksenottajalla on vakuutuksen voimassaoloaikana oikeus 
vaihtaa sijoituskohteita. Sijoituskohteiden vaihdosta on ilmoitet-
tava kirjallisesti tai muulla Aktia Henkivakuutus Oy:n hyväksymällä 
tavalla. Lainsäädäntö, viranomaisten ohjeet ja määräykset sekä sijoi-
tuskohteiden säännöt voivat rajoittaa niihin kohdistuvia toimenpi-
teitä.

Aktia Henkivakuutus Oy vastaa vakuutussäästön arvonlaskennasta. 
Sijoituskohteiden liittäminen vakuutukseen, osanosto ja vakuutus-
summan maksaminen toteutetaan pääsääntöisesti niillä arvoilla, 
jotka ovat saatavilla viimeistään 5 pankkipäivänä siitä, kun kyseistä 
toimenpidettä koskeva ilmoitus on saapunut Aktia Henkivakuutus 
Oy:lle ellei sijoituskohteen säännöissä ole muuta määrätty. Vakuutu-
sehdoissa on asiasta tarkemmat säännökset.

Vakuutuksen ottaminen ja peruuttaminen
Vakuutussopimus tulee voimaan, kun Aktia Henkivakuutus Oy on 
hyväksynyt vakuutushakemuksen ja ensimmäinen vakuutusmaksu   
on maksettu.

Vakuutukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia sekä muuta 
Suomessa sovellettavaa lainsäädäntöä.

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutus 30 päivän 
kuluessa vakuutuskirjan vastaanottamisesta. Tällöin vakuutuk-
senottajalle palautetaan maksetut vakuutusmaksut. Palautuksesta 
vähennetään sijoituskohteiden mahdollinen arvonalennus. Maksun-
palautukselle ei makseta korkoa.

Vakuutusmaksujen maksaminen ja  
vakuutuksen voimassaolo
Vakuutusmaksuja voi maksaa joustavasti. Vakuutuksenantajan 
tilinumero on näiden tuotetietojen viimeisellä sivulla. Vakuutusnu-
meroa käytetään maksun viitenumerona. Vakuutusmaksun on oltava 
vähintään 40 euroa/kerta. Aktia Henkivakuutus Oy:llä on oikeus 
rajoittaa vakuutusmaksujen määrää.

Vakuutus on voimassa toistaiseksi ilman määrättyä eräpäivää.

Henkivakuutus ja edunsaajat
Säästövakuutus yhdistää säästämiseen henkivakuutuksen. Mikäli 
vakuutettu kuolee vakuutusaikana, Aktia Henkivakuutus Oy maksaa 
edunsaajille kertasuorituksena 100 % vakuutussäästön arvosta  
(= kuolintapaussumma).

Edunsaaja on se henkilö tai ne henkilöt, jotka vakuutuksenottajan 
määräyksen mukaan saavat vakuutussumman. Edunsaaja määrätään 
erikseen sekä kuolintapaussummalle että säästösummalle. Säästö-
summa maksetaan, kun vakuutus päättyy vakuutetun eläessä.

Edunsaaja määrätään vakuutusta tehtäessä. Vakuutuksenottaja 
voi muuttaa edunsaajan milloin tahansa vakuutuksen voimassaolo- 
aikana ilmoittamalla siitä kirjallisesti Aktia Henkivakuutus Oy:lle.

Vakuutussäästön nostaminen
Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa nostaa vakuutussäästön 
kokonaisuudessaan. Tällöin vakuutuksenottajalle maksetaan vakuu-
tuksen säästö vähennettynä kulloinkin voimassa olevan hinnaston 
mukaisella nostokululla sekä sijoituskohteiden sääntöjen mukaisilla 
kuluilla ja vakuutus päättyy.

Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa vakuutusaikana nostaa 
vakuutussäästöä osittain (osanosto). Nostettavasta summasta 
vähennetään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen nosto-
kulu sekä sijoituskohteiden sääntöjen mukaiset kulut. Osanoston 
jälkeen vakuutussäästöön on jäätävä vähintään 100 euroa.

Vakuutussäästämiseen liittyvät riskit
Vakuutussäästäminen sisältää aina taloudellisen riskin.

ESG-riski tarkoittaa, että sijoituskohteen arvo laskee sen vuoksi, 
että sijoituskohteen liikkeeseenlaskija ei noudata sitä sitovia vastuul-
lisuussääntöjä tai itse asettamiaan vastuullisuusperiaatteita.

Force Majeure -riski tarkoittaa sopimuksen osapuolista riippumat-
tomia tapahtumia, jotka ennalta arvaamatta aiheuttavat ylivoimaisia 
seurauksia toiminnan jatkuvuuteen. Esimerkkejä tällaisista riskeistä 
ovat luonnonkatastrofit, yleislakot, liikekannallepanot ja sodat. 
Tällaisella riskillä voi toteutuessaan olla merkittävä vaikutus sijoitus-
kohteiden hintoihin ja mahdollisuuksiin käydä niillä kauppaa.

Korkoriski aiheutuu siitä, että sijoituskohteiden arvo muuttuu mark-
kinakorkojen muutoksen vuoksi.

Likviditeettiriski tarkoittaa sitä, että sijoituskohteita ei pystytä 
muuttamaan käteiseksi suunnitellussa aikataulussa ja/tai kohtuulli-
sena pidettävään hintaan. Jos sijoituskohteella ei aktiivisesti käydä 
kauppaa tai kaupankäynnin määrä on vähäistä, on riski korkea.

Luottoriski syntyy, kun arvopaperin liikkeeseenlaskija tai muu 
velallinen ei kykene vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoitus voidaan 
menettää kokonaan tai osittain luottoriskin toteutuessa.

Markkinariski vaikuttaa siten, että sijoitusten arvo muuttuu yleisten 
markkinoilla vallitsevien talousnäkymien ja niistä tehtävien johto-
päätösten perusteella. Markkinariskiin sisältyy poliittinen riski, joka 
voi olla esimerkiksi ennalta odottamaton muutos jonkun markkina- 
alueen talouspolitiikassa tai poliittisessa ympäristössä.

Markkina-alueriski liittyy tietylle maantieteelliselle alueelle tehtä-
viin sijoituksiin. Alueen talouden taantuma vaikuttaa kielteisesti 
sijoitusten arvon kehittymiseen.

Operatiivinen riski aiheutuu toimintatapojen, henkilöstön tai tieto-
järjestelmien puutteellisesta toiminnasta.

Toimialariski liittyy tietylle toimialalle tehtäviin sijoituksiin. Toimi-
alan talouden taantuma vaikuttaa kielteisesti sijoitusten arvon kehit-
tymiseen.

Tuottoriskin vuoksi sijoituskohteiden arvonkehitystä ei voi taata. 
Sijoituskohteiden historiallinen kehitys ei takaa niiden tulevaa kehi-
tystä.
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Valuuttakurssiriski syntyy valuuttakurssien muutoksen vuoksi, 
mikäli sijoituskohteet sisältävät muita kuin euromääräisiä sijoituksia.

Vastapuoliriskin aiheuttaa rahoitus- tai johdannaissopimuksen 
toinen osapuoli, joka ei pysty täyttämään velvoitteitaan. Tässä tilan-
teessa osapuolten välisen sopimuksen markkina-arvo heikkenee, 
jolloin sijoitus voidaan menettää joko kokonaan tai osittain.

Veroriski aiheutuu siitä, että verotusta koskevat säädökset tai 
oikeuskäytäntö muuttuvat tai ovat tulkinnanvaraisia.

Volatiliteettiriski aiheutuu siitä, että sijoituskohteen arvossa 
tapahtuu suuria muutoksia, jotka vaikuttavat sijoituskohteen arvoon 
negatiivisesti.

Vakuutussäästön suuruuteen vaikuttavat vakuutukseen maksetut 
maksut, vakuutuksesta tehtävät veloitukset sekä sijoituskohteiden 
arvonkehitys, johon liittyvät edellä kuvatut riskit. Aktia Henki- 
vakuutus Oy ei takaa tuottoa eikä vakuutukseen sijoitetun pääoman 
säilymistä. Vakuutuksenottajan on seurattava vakuutussäästön 
arvon kehittymistä ja oltava tarvittaessa valmis ryhtymään nopei-
siinkin toimenpiteisiin, mikäli katsoo etunsa sitä vaativan.

Vakuutussäästö ei ole Sijoittajien korvausrahaston tai Talletus- 
suojarahaston piirissä.

Sijoituskohteiden kestävyysriskien ja kestä-
vyystekijöiden tunnistaminen ja huomioiminen
Sijoituskohteiden tarjonnassa ja vakuutusneuvonnassa otetaan 
huomioon kestävyysriskit- ja tekijät. Kestävyysriskeillä tarkoitamme 
ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa 
tai olosuhdetta, jonka toteutumisella voi olla vakuutussäästön 
arvonkehitykseen kielteinen vaikutus. Kestävyystekijöillä tarkoi-
tamme ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita 
sekä ihmisoikeuksiin ja korruption torjuntaan liittyviä seikkoja.

Tietoja sijoituskohteiden ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvistä 
ominaisuuksista sekä kestävää sijoitusta koskevat tiedot on saata-
villa kyseisiä sijoituskohteita koskevista asiakirjoista tai niiden liit-
teistä.

Aktia-konsernin vastuullisen sijoittamisen suuntaviivat on kuvattu 
Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteissa, jotka on julkaistu 
Aktian verkkosivuilla. Aktia-konserni noudattaa vastuulliseen liike-
toimintaan liittyviä käytännesääntöjä, asianmukaista huolellisuutta 
ja raportointia koskevia kansainvälisiä standardeja. 

Aktia Säästövakuutukseen voi valita sijoituskohteiksi joko Aktia 
Rahastoyhtiö Oy:n tai kolmannen osapuolen hallinnoimia sijoitus-
kohteita.

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimille sijoituskohteille on nimetty 
vertailuindeksi, mutta indeksi ei sisällä kestäviä ominaisuuksia eikä 
sijoituksia tehdä suhteessa valittuun indeksiin. Arviomme mukaan 
Aktia-konsernilla on hyvät edellytykset tunnistaa, huomioida ja 
hallita näiden sijoituskohteiden kestävyysriskejä, eikä yksittäisillä 
toteutuneilla kestävyysriskeillä odoteta olevan merkittävää nega-
tiivistä vaikutusta vakuutussäästön arvonkehitykseen. Valitsemalla 
Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimia sijoituskohteita säästövakuu-
tuksen voi halutessaan rakentaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liit-
tyviä kestäviä ominaisuuksia edistävällä tavalla.

Kolmannen osapuolen tarjoamat sijoituskohteet voivat vaihdella 
ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien kestävien ominaisuuksien 
edistämisen osalta ajan kuluessa.

Vakuutusote 
Vakuutuksenottajalle lähetetään vuosittain vakuutusote, josta 
selviää vakuutussäästön arvo sekä veloitetut kulut. Vakuutusote 
lähetetään sähköisessä muodossa Aktia Pankki Oyj:n verkko-
pankkiin.

Vakuutuksen kulut
Vakuutuksen kulut ja veloitukset käyvät ilmi alla olevasta hinnas-
tosta. Vakuutuksen kulujen lisäksi voidaan  yksittäisestä sijoitus-
kohteesta, kuten sijoituskorista, periä kuluja, jotka ilmenevät kunkin 
sijoituskohteen säännöistä.  

Sijoituskohteisiin voi kohdistua joko suoraan tai välillisesti veroja 
tai muita julkisoikeudellisia maksuja. Aktia Henkivakuutus Oy:llä 
on oikeus veloittaa nämä maksut vakuutussäästöstä, mikäli Aktia 
Henkivakuutus Oy sijoituskohteiden omistajana on velvollinen 
maksamaan kyseiset maksut.

Hallinnointikulu lasketaan kunkin kalenterikuukauden viimeisen 
päivän vakuutussäästöstä ja veloitetaan vakuussäästöstä kerran 
kalenterikuukaudessa, kun kaikkien vakuutukseen liitettyjen sijoi-
tuskohteiden kuukauden viimeisen päivän arvot on saatu.

Vakuutuksen päättyessä hallinnointikulu lasketaan niillä arvoilla, 
jotka sijoituskohteilla on vakuutuksen päättymispäivänä.

Kulut veloitetaan vakuutuksen tuotosta ja vakuutussäästön arvon-
muutoksista riippumatta.

Vakuutuksen kulujen lisäksi valittuihin sijoituskohteisiin voi liittyä 
kuluja, jotka vaikuttavat sijoituskohteen arvoon. Esimerkiksi rahasto-
yhtiöt veloittavat rahastojen hallinnoimisesta kuluja, joiden suuruus 
voi vaihdella eri rahastoissa. Nämä kulut on otettu huomioon rahas-
to-osuuksien arvoissa. 

Jos sijoituskohteella on erikseen merkintäkulu ja lunastuskulu, 
merkintäkulu veloitetaan liitettäessä vakuutusmaksuja sijoituskoh-
teeseen sekä tehtäessä säästönsiirtoja sijoituskohteeseen. Lunas-
tuskulu veloitetaan nostettaessa ja siirrettäessä vakuutussäästöä 
sijoituskohteesta.

Vakuutusmyyjät antavat lisätietoja eri sijoituskohteista ja niiden 
kuluista.

Vakuutuksen hinnasto
Sijoituskulu 0 % vakuutusmaksusta

Hallinnointikulu 0,35 % vuodessa vakuutus- 
säästöstä sekä sijoituskohteen 
hallinnointipalkkiot

Nostokulu 1 % nostettavasta vakuutus- 
säästöstä, 60 kuukauden jälkeen 
0 %. Kuolintapaussummasta ei 
veloiteta nostokulua.

Toimenpidekulut

Maksujen jaon muuttaminen maksuton

Säästön siirtäminen maksuton

Ylimääräinen vakuutusote/todistus maksuton
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Reklamointivelvollisuus
Vakuutuksenottajan tulee tarkastaa kaikki saamansa raportit ja 
muut ilmoitukset. Mikäli vakuutuksenottaja huomaa näissä tai 
muissa vakuutussopimukseen liittyvissä toimenpiteissä virheitä tai 
laiminlyöntejä, hänen on ilmoitettava näistä viipymättä kirjallisesti 
Aktia Henkivakuutus Oy:lle tai tämän asiamiehelle. Vakuutuksen- 
ottajan katsotaan hyväksyneen toimenpiteen, ellei hän ole 14 päivän 
kuluessa toimenpiteestä tiedon saatuaan reklamoinut asiasta.

Henkilötietojen käsittely
Aktia käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukai-
sesti ja huolehtii muutoinkin asiakkaidensa yksityisyyden suojan ja 
vakuutussalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. 
Tietosuojakäytännöt voivat lainsäädännön myötä muuttua. Ajanta-
saisimman tiedon henkilötietojen käsittelystä löydät verkkosivuil-
tamme (www.aktia.fi/fi/yksityisyyden-suoja).

Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti sopimussuhteeseen perustu-
vien oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi Aktia-konsernissa. 
Henkilötietoja käsitellään myös erilaisten lakisääteisten velvolli-
suuksien täyttämiseksi. Tällaisia velvollisuuksia ovat esimerkiksi 
viranomaisille tehtävä raportointi ja vakuutusyhtiöön kohdistuvien 
väärinkäytösten estäminen.

Henkilötietoja käsitellään vakuutuksen elinkaaren eri vaiheissa, 
kuten vakuutussopimusta tehdessä, asiakasviestinnässä ja korvaus-
käsittelyssä. Lisäksi henkilötietoja käytetään palveluiden kehittämi-
sessä ja asiakkaille suunnattavassa markkinoinnissa.

Henkilötietoja hankitaan mm. asiakkaalta itseltään, hänen valtuut-
tamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten rekistereistä ja luotto-
tietorekisteristä. Asiakkaiden kanssa käytäviä puheluita voidaan 
tallentaa asioinnin todentamiseksi. Henkilötietoja säilytetään vakuu-
tussopimuksen voimassaoloajan sekä pääsääntöisesti 10 vuotta 
vakuutussopimuksen päättymisen jälkeen.

Vakuutusyhtiölaissa on määräys salassapitovelvollisuudesta, minkä 
vuoksi Aktia ei luovuta asiakkaitaan koskevia tietoja sivullisille ellei 
asiakas ole antanut siihen suostumustaan tai ellei tietojen luovutta-
miseen ole lakisääteistä velvollisuutta.

Asiakas voi tarkistaa henkilötietonsa tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti ja pyytää korjaamaan virheelliset tiedot. Asiakas voi 
kieltää henkilötietojensa käytön markkinointia varten. Asiakas voi 
valittaa tietosuojavaltuutetulle, mikäli katsoo, että Aktia on rikkonut 
henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvoitteitaan. Annamme mielel-
lämme lisätietoja asiasta.

Säästöhenkivakuutuksen verotus
Verotusta koskevat tiedot perustuvat 1.1.2023 voimassa olleeseen 
lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön. Sekä lainsäädäntö että oikeus-
käytäntö voivat muuttua. Aktia ei vastaa Verohallinnon verotuspää-
töksistä eikä niiden seurauksista.

Tämä ei ole tyhjentävä selvitys verokohtelusta.

Vakuutusmaksut ja vakuutussäästö
Vakuutusmaksut eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa. Vakuu-
tussäästön arvoa tai sijoituskohteen vaihtoa ei tarvitse ilmoittaa 
veroilmoituksessa.

Vakuutuksen tuotto on veronalaista pääomatuloa. Tuotto lasketaan 
vakuutussäästön ja vakuutukseen maksettujen vakuutusmaksujen    
erotuksesta.

Maksuvuoden veronalaiseksi pääomatuloksi katsotaan se suhteel-
linen osuus, joka osittaisen noston maksuhetkellä vastaa jäljellä 
olevan tuoton osuutta jäljellä olevasta säästön määrästä.

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voivat vähentää päättyneestä 
vakuutussopimuksesta aiheutuneen tappion veronalaisista pää- 
omatuloistaan.

Vakuutussumman nostaminen

Jos maksu tapahtuu vakuutuksenottajalle:

Vakuutuksenottajan ollessa vakuutettu on ainoastaan vakuutuksen 
tuotto veronalaista pääomatuloa.

Mikäli vakuutuksenottaja ja vakuutettu ovat eri henkilöitä, on koko 
vakuutussumma veronalaista pääomatuloa.

Jos maksu tapahtuu edunsaajalle:

Edunsaajan ollessa vakuutuksenottajan lähiomainen on vakuu-
tuksen tuotto veronalaista pääomatuloa. Tämän lisäksi maksettu 
vakuutusmaksu (pääoma) on lahjaveron alaista tuloa. Lahjaveroa 
maksetaan voimassa olevan lahjaverotaulukon mukaan. Lähi-
omaisen ei kuitenkaan tarvitse maksaa lahjaveroa vastaanottamis-
taan lahjoista, joiden yhteismäärä kolmen vuoden aikana samalta 
antajalta saaduista lahjoista on enintään 4 999 euroa.

Edunsaajan ollessa muu kuin vakuutuksenottajan lähiomainen on 
koko säästösumma (pääoma ja tuotto) veronalaista pääomatuloa.

Lähiomaisia ovat esimerkiksi vakuutuksenottajan puoliso, perilliset 
suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa, ottolapsi, ottolapsen 
rintaperillinen tai kasvattilapsi ja puolison lapsi. Lähiomaiseen 
rinnastetaan verotuksessa myös avopuoliso, jolla on tai on ollut 
yhteinen lapsi vakuutetun kanssa tai jonka kanssa vakuutettu on 
ollut aiemmin avioliitossa.

Kuolintapaussumman verotus
Lähiomaiselle maksettava kuolintapaussumma on perintöveron 
alaista tuloa.

Jos edunsaaja ei ole vakuutetun lähiomainen, on kuolintapaus-
summa saajan veronalaista pääomatuloa.

Ennakonpidätys
Aktia Henkivakuutus Oy tekee pääomatuloverotettavasta vakuutus-    
summasta ennakonpidätyksen kulloinkin voimassa olevien vero-
tusta koskevien ohjeiden mukaisesti.



Kuluttajansuoja
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, www.fine.fi
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
Sijoituslautakunta, www.fine.fi

Valvova viranomainen
Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi
Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki
Puhelin, vaihde 09 18351
kirjaamo@finanssivalvonta.fi

Vakuutusmaksut
IBAN: FI71 4055 1120 0085 15
BIC: HELSFIHH
Käytä viitteenä vakuutusnumeroa.

Vakuutuksenantaja ja rekisterinpitäjä
Aktia Säästövakuutuksen myöntää Aktia Henkivakuutus Oy. 
Aktia Henkivakuutus Oy on Aktia Pankki Oyj:n täysin omistama 
tytäryhtiö.

Aktia Henkivakuutus Oy:n toiminta-alue on Suomi ja Euroopan 
talousalue ETA.

Yhtiöllä on Finanssivalvonnan lupa käyttää siirtymäsäännöksiä 
vakavaraisuuslaskelmissa 1.1.2032 asti.  
Lue lisää www.aktia.fi/solvens.

Sinua palvelee Aktia Pankki Oyj
Aktia Pankki Oyj toimii Aktia Henkivakuutus Oy:n asiamiehenä 
Aktia Henkivakuutus Oy:n lukuun ja sen vastuulla.

Asiamies saa sekä vakuutusmaksuihin perustuvan palkkion että 
palkkionpalautuksia vakuutukseen sisältyvistä rahastoista.

Asiamies antaa henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan 
säästötuotteista.

Asiamies on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään 
vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin voi tarkistaa 
osoitteessa www.finanssivalvonta.fi.

Aktia Pankki Oyj toimii myös seuraavien vakuutuksenantajien 
asiamiehenä: Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, AXA France 
IARD – Sivuliike – Suomi ja AXA France VIE – Sivuliike – Suomi.
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1 Määritelmät 

Laskuperusteet ovat vakuutusyhtiölain edellyttämät vakuutusmate-
maattiset laskentasäännöt, joiden perusteella lasketaan muun mu-
assa veloitukset ja vakuutussäästö. 

Pankkipäivä on päivä, jolloin talletuspankkien konttorit ovat Suo-
messa yleisesti avoinna. 

Sijoituskohteella tarkoitetaan sijoitusrahasto-osuutta, sijoituskoria ja 
muuta sijoitusinstrumenttia, jonka arvonkehitykseen vakuutussäästö 
laskennallisesti liitetään. Sijoituskohteisiin sovelletaan niitä sijoitus-
kohteen sääntöjä tai ehtoja, jotka kulloinkin ovat voimassa. Sijoitus-
kohteet omistaa vakuutusyhtiö, mutta se ei vastaa niiden arvonkehi-
tyksestä. Sijoituskohteisiin liittyy taloudellinen riski eikä vakuutusyhtiö 
takaa sijoituskohteille tuottoa eikä sijoitetun pääoman säilymistä. Va-
kuutusyhtiöllä on oikeus lisätä tai poistaa vakuutussopimukseen liitet-
tävissä olevia sijoituskohteita ja muuttaa sijoituskorin sääntöjä. 

Vakuutuksenantaja on Aktia Henkivakuutus Oy, näissä ehdoissa 
vakuutusyhtiö. 

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt vakuutusyhtiön kanssa 
vakuutussopimuksen. 

Vakuutettu on luonnollinen henkilö, jonka eläessä vakuutussäästö 
voidaan vakuutuksen voimassa ollessa nostaa osittain tai kokonaan 
ja jonka kuoltua maksetaan kuolintapaussumma. 

Vakuutusote on vakuutuksenottajalle kerran vuodessa lähetettävä 
tiedote vakuutuksen keskeisestä sisällöstä. 

Vakuutussummalla tarkoitetaan näissä ehdoissa vakuutusaikana 
nostettavaa summaa, vakuutusajan päätyttyä maksettavaa sääs-
tösummaa ja kuolintapaussummaa. 

2 Vakuutussopimus 

Aktia Säästövakuutus on sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus, 
jossa vakuutusmaksut liitetään vakuutuksenottajan valitsemiin sijoi-
tuskohteisiin. 

Vakuutusyhtiö päättää, mitkä sijoituskohteet voidaan liittää vakuutuk-
seen. 

Vakuutussopimus on vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan väli-
nen sopimus, jonka sisältö muodostuu vakuutuskirjasta liitteineen, 
tuotetiedoista, vakuutusehdoista, laskuperusteista, erillisestä hinnas-
tosta, vakuutusotteesta sekä mahdollisesti muista sopimusehdoista. 
Vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia (543/1994) 
sekä muuta Suomessa sovellettavaa lainsäädäntöä. 

Säästövakuutus yhdistää säästämisen henkivakuutukseen. Mikäli va-
kuutettu kuolee vakuutusaikana, vakuutusyhtiö maksaa edunsaajalle 
kertasuorituksena 100 % vakuutussäästön arvosta (=kuolintapaus-
summa). 

Edunsaaja on se henkilö tai ne henkilöt, jotka vakuutuksenottajan 
määräyksen mukaan saavat vakuutussumman. Edunsaaja määrä-
tään erikseen sekä kuolintapaussummalle että säästösummalle. 
Säästösumma maksetaan, kun vakuutus päättyy vakuutetun eläessä. 

Edunsaaja määrätään vakuutusta tehtäessä. Vakuutuksenottaja voi 
muuttaa edunsaajan milloin tahansa vakuutuksen voimassaoloaikana 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti vakuutusyhtiölle. 

3 Vakuutuksen voimaantulo ja 
peruuttaminen 

Vakuutus tulee voimaan, kun täydelliset tiedot sisältävä kirjallinen va-
kuutushakemus on toimitettu vakuutusyhtiölle edellyttäen, että vakuu-
tus voidaan myöntää ja että ensimmäinen vakuutusmaksu on 

maksettu. Vakuutus on voimassa toistaiseksi ilman määräaikaa. 

Vakuutuksenottajalla on oikeus perua vakuutussopimus 30 päivän 
kuluessa vakuutuskirjan vastaanottamisesta lähettämällä vakuutus-
yhtiölle kirjallinen peruutusilmoitus. Tällöin vakuutusyhtiö palauttaa 
maksetut maksut vakuutuksenottajalle viipymättä ja viimeistään 
30 päivän kuluessa siitä, kun se vastaanotti tarpeelliset tiedot maksu-
jen palauttamiseksi. 

Mikäli sijoituskohteiden arvo on alentunut vakuutuksen voimaantulon 
jälkeen, palautetaan kuitenkin enintään määrä, joka vastaa sijoitus-
kohteiden arvoa peruutushetkellä. 

Palautettavalle maksulle ei makseta korkoa. 

4 Säästäminen 

Vakuutusmaksu liitetään vakuutuksenottajan valitsemiin sijoituskoh-
teisiin. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus rajoittaa vakuutusmaksujen määrää. 

Maksusuunnitelma ja maksujen jako eri sijoituskohteiden kesken on 
voimassa siihen asti, kunnes vakuutuksenottaja kirjallisesti ilmoittaa, 
että jakoa tulee muuttaa. Jokaisen maksun saa liittää niin moneen eri 
sijoituskohteeseen kuin vakuutusyhtiö kulloinkin sallii. Vakuutusyhti-
öllä on oikeus määrätä vakuutusmaksun vähimmäismäärä sekä pie-
nin mahdollinen kuhunkin sijoituskohteeseen liitettävä vakuutus-
maksu. 

Vakuutussäästö on sidottu valittujen sijoituskohteiden arvonkehityk-
seen siten, että vakuutussäästön määrä vastaa vakuutukseen liitetty-
jen sijoituskohteiden sen hetkistä arvoa. Yksittäisen sijoituskohteen 
arvo määräytyy kohteelle noteeratun kurssin mukaan tai vakuutusyh-
tiön sille erikseen laskeman arvon mukaan, taikka jos sellaisia ei ole 
saatavissa, muun käyvän arvon mukaan. 

Sijoituskohteiden liittäminen vakuutussopimukseen tapahtuu ainoas-
taan laskennallisesti. Vakuutusyhtiöllä on yksin omistus- ja hallintaoi-
keus vakuutussopimukseen liitettyihin sijoituskohteisiin. 

Vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta suoraan tai kolmannen osapuo-
len kautta 

• hallita vakuutussopimukseen liitettyjä sijoituskohteita 
• määrätä vakuutussopimukseen liitettyjen sijoituskohteiden 

siirrosta ja luovutuksesta 
• tehdä vakuutussopimukseen liitettyjen sijoituskohteiden 

käyttö- tai hallintaoikeuteen liittyviä päätöksiä 
• osallistua tai käyttää äänivaltaa yhtiökokouksissa vakuu-

tussopimukseen liitettyjen sijoituskohteiden perusteella. 

Vakuutussäästäminen sisältää aina taloudellisen riskin. Vakuutuksen-
ottajalla on yksin vastuu sijoituskohteiden arvon vaihteluun liittyvistä 
riskeistä ja sijoitetun pääoman säilymisestä. Vakuutussäästön suu-
ruus riippuu paitsi vakuutukseen maksetuista maksuista ja vakuutus-
säästöstä tehtävistä veloituksista, myös sijoituskohteiden arvonkehi-
tyksestä. Vakuutusyhtiö ei takaa sijoituskohteille tuottoa eikä vakuu-
tukseen sijoitetun pääoman säilymistä. Vakuutuksenottajan on seu-
rattava vakuutussäästön arvon kehittymistä ja oltava tarvittaessa val-
mis ryhtymään nopeisiinkin toimenpiteisiin, mikäli katsoo etunsa sitä 
vaativan. 

Vakuutussäästö ei ole Sijoittajien korvausrahaston tai Talletussuoja-
rahaston piirissä. 

Vakuutussäästämiseen liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin tuotetie-
doissa. 
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5 Sijoituskohteiden liittäminen ja säästön 
siirtäminen 

Sijoituskohteiden liittäminen vakuutukseen tapahtuu viimeistään 
5 pankkipäivän kuluessa vakuutusmaksun saapumisesta vakuutus-
yhtiön tilille edellyttäen, että vakuutus on myönnetty. 

Mikäli sijoituskohteen arvoa ei mainitussa määräajassa ole saatavilla 
tai on olemassa muu este sijoituskohteen liittämiseksi vakuutukseen, 
on vakuutusyhtiöllä oikeus lykätä toimenpidettä. 

Sijoituskorien arvonmääritysajankohdat saattavat poiketa muiden si-
joituskohteiden arvonmääritysajankohdista, minkä vuoksi sijoituskorin 
liittäminen vakuutussopimukseen tapahtuu sijoituskorin sääntöjen 
mukaisesti ja voi poiketa edellä mainitusta 5 pankkipäivästä. 

Kaikkien vakuutusmaksujen yhteydessä tulee mainita vakuutusnu-
mero maksun viitenumerona. Mikäli viitenumero puuttuu tai se on vir-
heellinen tai epäselvä tai jos maksua ei muuten voida kohdistaa oike-
aan vakuutukseen, eikä syy ole vakuutusyhtiön, tehdään liittäminen 
sijoituskohteisiin sen jälkeen, kun maksu on voitu kohdistaa oikeaan 
vakuutukseen. Vakuutusyhtiö ei tällöin vastaa mahdollisesta sijoitus-
kohteen arvonmuutoksesta liittämistä edeltävänä aikana. 

Vakuutuksenottajalla on vakuutusaikana oikeus muuttaa tulevien 
maksujen jakoa eri sijoituskohteiden kesken. 

Vakuutuksenottajalla on vakuutusaikana oikeus siirtää vakuutussääs-
töä vakuutusyhtiön tarjoamiin toisiin sijoituskohteisiin. 

Maksujen jakautumista tai vakuutussäästön siirtoa koskeva muutosil-
moitus on tehtävä vakuutusyhtiölle kirjallisesti. Mikäli muutosilmoitus 
on epäselvä tai vakuutusyhtiön määräysten vastainen, vakuutuksen-
ottajan tulee toimittaa uusi ilmoitus. Muutosilmoitus, jota ei voida ko-
konaisuudessaan hyväksyä, ei tule osaksikaan voimaan. Vakuutus-
yhtiö ilmoittaa vakuutuksenottajalle muutosilmoituksen toteuttamisen 
esteistä. 

Mikäli vakuutusyhtiö lopettaa tietyn sijoituskohteen tarjoamisen, il-
moittaa se asiasta vakuutuksenottajalle, jonka vakuutukseen kysei-
nen sijoituskohde on liitetty, ja tarjoaa mahdollisuuden liittää vakuu-
tussäästön toiseen sijoituskohteeseen. Ellei vakuutuksenottaja käytä 
tätä oikeuttaan siinä kohtuullisessa ajassa, jonka vakuutusyhtiö on il-
moittanut, on vakuutusyhtiöllä oikeus siirtää varat toiseen tarjolla ole-
vaan sijoituskohteeseen. 

Sijoituskohteesta mahdollisesti jaettavan voitto-osuuden, koron tai 
osingon vakuutusyhtiö liittää edelleen kyseiseen sijoituskohteeseen 
tai jos se ei ole mahdollista, johonkin toiseen vakuutukseen liitettyyn 
tai liitettävissä olevaan sijoituskohteeseen. 

6 Säästösumma 

Säästösumma maksetaan edunsaajalle vakuutuksenottajan kirjalli-
sesta pyynnöstä. 

Vakuutus päättyy, kun kirjallinen ilmoitus eräännyttämisestä on an-
nettu vakuutusyhtiölle, ellei vakuutuksenottaja ole määrännyt myöhäi-
sempää ajankohtaa. 

Säästösumma on vakuutussäästön määrä päättymispäivänä vähen-
nettynä kulloinkin voimassa olevilla vakuutussäästön nostamisesta 
perittävillä kuluilla. Vakuutussäästö lasketaan sijoituskohteiden ar-
voilla, jotka ovat saatavilla viimeistään 5 pankkipäivänä päättymispäi-
vän jälkeen. Mikäli sijoituskohteen arvoa ei tuona ajankohtana ole 
saatavilla tai on olemassa muu este sijoituskohteen arvon määrittä-
miseksi, on vakuutusyhtiöllä oikeus lykätä vakuutussäästön laske-
mista, kunnes kyseisen sijoituskohteen arvo on saatavilla. 

Sijoituskorien arvonmääritysajankohdat saattavat poiketa muiden si-
joituskohteiden arvonmääritysajankohdista, minkä vuoksi vakuutus-
säästön laskeminen tapahtuu sijoituskorin sääntöjen mukaisesti ja voi 
poiketa edellä mainitusta 5 pankkipäivästä. 

7 Vakuutusaikana nostettava summa 

7.1 Vakuutuksen irtisanominen 

Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti irtisanoa vakuutuksen päättymään 
milloin tahansa. Vakuutus päättyy, kun kirjallinen irtisanomisilmoitus 
on annettu vakuutusyhtiölle, ellei vakuutuksenottaja ole määrännyt 
myöhäisempää ajankohtaa. 

Vakuutuksenottajalle maksetaan päättymispäivän vakuutussäästö 
vähennettynä kulloinkin voimassa olevilla vakuutussäästön nostami-
sesta perittävillä kuluilla. Vakuutussäästö lasketaan sijoituskohteiden 
arvoilla, jotka ovat saatavilla viimeistään 5 pankkipäivänä päättymis-
päivän jälkeen. Mikäli sijoituskohteen arvoa ei tuona ajankohtana ole 
saatavilla tai on olemassa muu este sijoituskohteen arvon määrittä-
miseksi, on vakuutusyhtiöllä oikeus lykätä säästösumman laskemista, 
kunnes kyseisen sijoituskohteen arvo on saatavilla. 

Sijoituskorien arvonmääritysajankohdat saattavat poiketa muiden si-
joituskohteiden arvonmääritysajankohdista, minkä vuoksi vakuutus-
säästön laskeminen tapahtuu sijoituskorin sääntöjen mukaisesti ja voi 
poiketa edellä mainitusta 5 pankkipäivästä. 

7.2 Osanosto 

Vakuutuksenottaja voi tehdä osanostoja vakuutusaikana ilmoittamalla 
siitä kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Osanosto ei vaikuta vakuutuksen 
voimassaoloon tai mahdollisuuteen jatkaa vakuutusmaksujen maksa-
mista. Osanosto maksetaan vakuutuksenottajan pankkitilille ja 
osanoston yhteydessä veloitetaan kulloinkin voimassa olevat nosto-
kulut. 

Osanosto toteutetaan vakuutussäästön jakauman perusteella, ellei 
vakuutuksenottaja ole toisin ilmoittanut. Osanosto lasketaan sijoitus-
kohteiden arvoilla, jotka ovat saatavilla viimeistään 5 pankkipäivänä 
nostoilmoituksen antamisen jälkeen. Mikäli sijoituskohteen arvoa ei 
tuona ajankohtana ole saatavilla tai on olemassa muu este sijoitus-
kohteen arvon määrittämiseksi, on vakuutusyhtiöllä oikeus lykätä las-
kentaa, kunnes kyseisen sijoituskohteen arvo on saatavilla. 

Sijoituskorien arvonmääritysajankohdat saattavat poiketa muiden si-
joituskohteiden arvonmääritysajankohdista, minkä vuoksi osanoston 
laskeminen tapahtuu sijoituskorin sääntöjen mukaisesti ja voi poiketa 
edellä mainitusta 5 pankkipäivästä. 

Vakuutusyhtiö voi kieltää osanoston, mikäli vakuutussäästö noston 
jälkeen olisi alle tuotetiedoissa mainitun määrän. 

8 Henkivakuutus 

Vakuutuksessa on henkivakuutus, josta maksetaan edunsaajalle kuo-
lintapaussumma, jos vakuutettu kuolee vakuutusaikana. Mikäli mää-
rättyä edunsaajaa ei ole, kuolintapaussumma maksetaan vakuutus-
sopimuslain mukaisesti. Henkivakuutuksen laajuus ilmenee vakuu-
tuskirjasta. 

Kuolintapaussumma lasketaan sijoituskohteiden arvoilla, jotka ovat 
saatavilla viimeistään 5 pankkipäivänä siitä, kun vakuutusyhtiö on 
saanut kirjallisen virallisen tiedon vakuutetun kuolemasta. Mikäli sijoi-
tuskohteen arvoa ei tuona ajankohtana ole saatavilla tai on olemassa 
muu este sijoituskohteen arvon määrittämiseksi, on vakuutusyhtiöllä 
oikeus lykätä kuolintapaussumman laskemista, kunnes kyseisen sijoi-
tuskohteen arvo on saatavilla. 

Sijoituskorien arvonmääritysajankohdat saattavat poiketa muiden si-
joituskohteiden arvonmääritysajankohdista, minkä vuoksi kuolinta-
paussumman laskeminen tapahtuu sijoituskorin sääntöjen mukaisesti 
ja voi poiketa edellä mainitusta 5 pankkipäivästä 

Kuolintapaussumma ei muutu sen jälkeen, kun se on laskettu. 
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9 Vakuutussumman maksaminen 

Vakuutussumman maksaminen edellyttää, että hakija toimittaa 
omalla kustannuksellaan vakuutusyhtiölle ne asiakirjat ja tiedot, jotka 
ovat tarpeen vakuutusyhtiön maksuvelvollisuuden selvittämiseksi. 
Hakijan on todistettava oikeutensa vakuutussummaan, ellei hän ole 
vakuutuksenottaja. 

Kunkin hakijan tulee itse hakea summaa omalta osaltaan ja ilmoittaa 
vakuutusyhtiölle vakuutussumman maksamisen edellyttämät henkilö- 
ja yhteystiedot. 

Kuolintapaussummaa on haettava yhden vuoden kuluessa siitä, kun 
edunsaaja on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja 
joka tapauksessa kymmenen vuoden kuluessa kuolemantapauk-
sesta. Ellei korvausta ole tässä ajassa haettu, menettää hakija oikeu-
tensa korvaukseen. 

Vakuutusyhtiö maksaa vakuutussumman viimeistään kuukauden ku-
luessa siitä, kun hakija on osoittanut oikeutensa vakuutussummaan. 
Mikäli vakuutussummaa ei vakuutusyhtiöstä johtuvasta syystä mak-
seta tässä ajassa , maksaa vakuutusyhtiö viivästyneelle määrälle kor-
kolain mukaista viivästyskorkoa. 

Vakuutusyhtiö voi rajoittaa vakuutusaikana nostettavan summan tai 
kuolintapaussumman maksamista yli edellisessä kappaleessa maini-
tun määräajan, mikäli rajoitus johtuu sijoituskohteen säännöistä, sijoi-
tusmarkkinoilla vallitsevasta poikkeuksellisesta tilanteesta, sijoitus-
kohdetta hallinnoivan yhtiön toimenpiteistä, tarpeesta suojella vakuu-
tuksenottajien etuja taikka muusta vakuutusyhtiön vaikutusmahdolli-
suuksien ulkopuolella olevasta olosuhteesta tai seikasta. 

10 Toimenpiteiden toteuttaminen ja 
vakuutussopimuksen muuttaminen 

Vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa kaikki haluamansa toimenpiteet ja 
vakuutussopimuksen muutokset vakuutusyhtiölle kirjallisesti. Toimen-
pide toteutetaan ja muutos tulee voimaan sinä päivänä, kun vakuu-
tusyhtiö on hyväksynyt ja rekisteröinyt ilmoituksen. Toimenpide- tai 
muutosilmoitus, jota ei voida kokonaisuudessaan hyväksyä, ei tule 
osaksikaan voimaan. Vakuutusyhtiö ilmoittaa vakuutuksenottajalle 
toimenpiteen tai muutoksen toteuttamisen esteistä. 

Vakuutuksenottajan pyytämiä toimenpiteitä voidaan lykätä, mikäli lyk-
käyksen syynä on sijoitusmarkkinoilla vallitseva poikkeuksellinen ti-
lanne, sijoituskohdetta hallinnoivan yhtiön toimenpide, sijoituskohteen 
säännöistä johtuva syy, tarve suojella vakuutuksenottajien etuja 
taikka muu vakuutusyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella 
oleva olosuhde tai seikka. 

11 Vakuutuksen päättyminen 

Vakuutus päättyy, jos vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutuksen tai 
pyytää säästösumman maksamista. Vakuutus päättyy myös silloin, 
kun vakuutusyhtiö on saanut kirjallisen virallisen tiedon vakuutetun 
kuolemasta. 

Mikäli vakuutussäästö ei riitä vakuutuksen kuluveloituksiin, on vakuu-
tusyhtiöllä oikeus irtisanoa vakuutus. Irtisanominen tulee voimaan ai-
kaisintaan 30 päivän kuluttua siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt 
vakuutuksenottajalle irtisanomisilmoituksen. Vakuutus ei kuitenkaan 
pääty, jos vakuutuksenottaja viimeistään 6 kuukauden kuluessa siitä, 
kun vakuutus lakkasi olemasta voimassa, maksaa vähintään sen 
määrän, jonka vakuutusyhtiö ilmoittaa vaadittavan vakuutuksen yllä-
pitämiseen. 

12 Vakuutuksen kulut 

Vakuutuksen kulut lasketaan vakuutusyhtiön laskuperusteiden sekä 
vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden sääntöjen mukaisesti. Kulu-
jen suuruus käy ilmi kulloinkin voimassa olevista vakuutuksen tuote-
tiedoista ja sijoituskohteen säännöistä. Kaikki kulut veloitetaan vakuu-
tussäästöstä. 

Vakuutusyhtiö antaa vakuutuksenottajalle vuosittain kirjallisen selvi-
tyksen vakuutussäästöstä veloitetuista kuluista. Vakuutuksen kulut 
veloitetaan vakuutuksen tuotosta ja vakuutussäästön arvon-
muutoksista riippumatta. 

Jos sijoituskohteella on erikseen merkintäkulu ja lunastuskulu, mer-
kintäkulu veloitetaan liitettäessä vakuutusmaksuja sijoituskohteeseen 
ja tehtäessä säästönsiirtoja sijoituskohteeseen. Lunastuskulu veloite-
taan nostettaessa ja siirrettäessä vakuutussäästöä sijoituskohteesta. 

Vakuutusaikana vakuutussäästöstä veloitetaan hallinnointikulu ja 
mahdollisia toimenpidekuluja. Vakuutussäästön  nostosta veloite-
taan nostokulu. 

Hallinnointikulu lasketaan kunkin kalenterikuukauden viimeisen päi-
vän vakuutussäästöstä ja veloitetaan vakuutussäästöstä kerran ka-
lenterikuukaudessa, kun kaikkien vakuutukseen liitettyjen sijoituskoh-
teiden kuukauden viimeisen päivän arvot on saatu. Vakuutuksen 
päättyessä hallinnointikulu lasketaan niillä arvoilla, jotka sijoituskoh-
teilla on vakuutuksen päättymispäivänä. 

Kulujen veloitus toteutetaan esimerkiksi myymällä sijoituskohteiden 
osuuksia. 

Mikäli vakuutukseen on liitetty useampia sijoituskohteita, kohdiste-
taan veloitukset kuhunkin sijoituskohteeseen samassa suhteessa 
kuin säästö on jakautunut eri sijoituskohteiden kesken tai muulla va-
kuutusyhtiön määräämällä tavalla. 

Sijoituskohteen liikkeellelaskija tai hallinnoija voi kohdistaa sijoitus-
kohteeseen veloituksia, jotka eivät sisälly vakuutuksen kuluihin. Ra-
hasto-osuuksien hallinnoinnista vastaavan rahastoyhtiön kulut on 
huomioitu rahasto-osuuksien arvoissa. 

Sijoituskohteisiin voi kohdistua joko suoraan tai välillisesti veroja tai 
muita julkisoikeudellisia maksuja. Vakuutusyhtiöllä on oikeus veloittaa 
nämä maksut vakuutussäästöstä, mikäli vakuutusyhtiö sijoituskohtei-
den omistajana on velvollinen maksamaan kyseiset maksut. 

13 Vakuutusehtojen muuttaminen 

Vakuutusyhtiöllä on vakuutusaikana oikeus muuttaa vakuutusehtoja, 
laskuperusteita ja muita sopimusehtoja, jos: 

• uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisten määräykset sitä 
edellyttävät 

• olosuhteet muuttuvat ennalta arvaamatta 
• yleinen vahinkokehitys muuttuu tai 
• muutokseen on olemassa muu vakuutussopimuslaissa mainittu 

edellytys. 

Muutos voidaan tehdä vain muuttuneita olosuhteita vastaavasti. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa kuluja ja tuotetietojen rahamää-
räisiä toimenpidemaksuja. 

Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä 
taikka teknisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen 
keskeiseen sisältöön. 

Vakuutusehtoihin, laskuperusteisiin tai tuotetietoihin tehty muutos tu-
lee voimaan kalenterikuukaudenalusta lukien edellyttäen, että vakuu-
tusyhtiö on ilmoittanut muutoksesta vakuutuksenottajalle viimeistään 
30 päivää ennen sen voimaantuloa. 
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14 Vastuunrajoitus 

Osapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta es-
teestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta osapuolen toiminnan koh-
tuuttomasta vaikeutumisesta. Ylivoimainen este on sellainen seikka, 
joka estää osapuolta täyttämästä velvoitettaan ja on ennalta arvaa-
maton ja syysuhteessa velvoitteen täyttämättä jättämiseen eikä osa-
puoli olisi kohtuullisin ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisin toimin 
voinut välttää tai torjua sitä. Ylivoimainen este voi olla muun muassa 
häiriö sähkön jakelussa, tietoliikenteessä tai tietojärjestelmissä, tuli-
palo, luonnonmullistus, pandemia, maanjäristys, sota, kapina ja lakko, 
työsulku tai muu työtaistelutoimenpide. Mikäli vakuutusyhtiö ei edellä 
mainitun esteen vuoksi voi kohtuudella huolehtia vakuutussopimuk-
sen mukaisen velvoitteensa täyttämisestä, velvoitteen täyttämistä ly-
kätään siihen asti, kunnes este lakkaa. Vakuutusyhtiö on velvollinen 
ilmoittamaan niin pian kuin mahdollista ylivoimaisesta esteestä. Ilmoi-
tuksen voi tehdä valtakunnallisissa päivälehdissä, niihin verrattavissa 
sähköisissä viestimissä tai osoitteessa www.aktia.fi. 

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan muutakaan mahdollista 
vahinkoa, mikäli se on noudattanut toiminnassaan tavanomaisesti 
edellytettävää huolellisuutta. 

Kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle mahdollisesti ai-
heutuvasta taloudellisesta vahingosta kuten esimerkiksi tulon mene-
tyksestä, saamatta jääneestä tuotosta, kurssitappiosta, muissa sopi-
mussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaati-
muksista taikka muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. Osa-
puolet eivät vastaa myöskään vahingosta, joka aiheutuu kolmansilta 
tahoilta saadusta virheellisestä tiedosta. 

Vakuutusyhtiö ei vastaa välillisistä vahingoista eikä vahingoista, jotka 
aiheutuvat verkkopankkipalveluiden toimintahäiriöistä tai vakuutusyh-
tiön kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista sei-
koista.  

 

Vakuutusyhtiö ei vastaa lainsäädännön tai verotuskäytännön muutos-
ten vaikutuksista vakuutussopimukseen eikä vakuutussopimuksen 
mahdollisista vaikutuksista vakuutuksenottajan, vakuutetun tai edun-
saajan verotukseen tai muihin sopimussuhteisiin, oikeuksiin taikka 
velvollisuuksiin. Mikäli lain tai viranomaismääräyksen vuoksi Suo-
messa tai ulkomailla voimassa olevat säädökset muuttuvat siten, että 
vakuutussopimukseen tai siihen liitettyihin sijoituskohteisiin kohdistuu 
suoraan tai välillisesti veroja tai muita viranomaisten määräämiä mak-
suja, jotka tulevat vakuutusyhtiön maksettaviksi, on vakuutusyhtiöllä 
oikeus tehdä veroa tai maksua vastaava veloitus vakuutussäästöstä. 

15 Reklamointivelvollisuus 

Vakuutuksenottajan tulee tarkastaa kaikki saamansa raportit ja muut 
ilmoitukset. Mikäli vakuutuksenottaja huomaa näissä taikka vakuutuk-
seen liittyvissä toimenpiteissä virheitä tai laiminlyöntejä, tulee hänen 
reklamoida näistä kirjallisesti viipymättä vakuutusyhtiölle tai tämän 
asiamiehelle. Vakuutuksenottajan katsotaan hyväksyneen toimenpi-
teen, ellei hän 14 päivän kuluessa toimenpiteestä tiedon saatuaan 
reklamoi asiasta vakuutusyhtiölle tai tämän asiamiehelle. 

16 Muutoksen hakeminen vakuutusta 
koskevassa asiassa 

16.1 Vakuutusyhtiön päätökseen tyytymätön asianosainen voi saat-
taa päätöksen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan tai Vakuutuslautakun-
nan käsiteltäväksi. Näiden antamat lausunnot ovat suosituksia. 

16.2 Vakuutusyhtiön päätökseen tyytymättömän on nostettava kanne 
tuomioistuimessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun hän sai tietää 
päätöksestä ja tästä määräajasta. Jos kannetta ei nosteta määrä-
ajassa, on kanneoikeus vanhentunut. 
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