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Selvitys lisäetujen jakamista koskevien
tavoi eiden toteutumisesta
Sp-Henkivakuutus Oy
maaliskuu 2017

1. Lisäetujen jakamista koskevat tavoi eet
Sp-Henkivakuutus on julkaissut internetsivuillaan seuraavat lisäetujen jakamista koskevat
tavoi eensa:
Sp-Henkivakuutus Oy:n tavoi eena on antaa pitkällä aikavälillä voitonjakoon
oikeutetuille vakuutussäästöille ennen kuluja ja veroja kokonaishyvitys, joka
on vähintään Suomen val on pitkän joukkovelkakirjalainan tuo o. Säästövakuutuksissa tavoitetasona on maturitee ltaan 5 vuoden ja eläkevakuutuksissa
10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korkotasoa vastaava tuo o. Kokonaishyvitys muodostuu laskuperustekorosta tai vuosikorosta ja vuosi ain määrä ävistä lisäkorosta. Sp-Henkivakuutus Oy:n hallitus pää ää vuosikoron ja lisäkoron
vuosi ain ja niiden määrään vaiku aa mm. yleinen korkotaso, yh ön onnistuminen sijoitustoiminnassa pitkällä aikavälillä, vakuutuksen laskuperustekoron
taso sekä yh ön vakavaraisuus. Lisäksi vuosi- ja lisäkorossa otetaan huomioon,
jos yh ön tulee ko. vakuutuslajin osalta varautua tulevaisuuden osalta oletettua korkeampiin korvausmenoihin johtuen mm. vakuute ujen kuolleisuuden
merki ävästä muutoksesta. Lisäetujen tasossa pyritään jatkuvuuteen.
Tavoi eet ovat voimassa toistaiseksi. Sp-Henkivakuutus Oy:n hallituksella on
oikeus muu aa tavoite a ja periaa eita vakuutusyh öitä säätelevän lainsäädännön pui eissa. Julkaistut lisäetujen jakoperusteet ja kohtuusperiaa een
soveltaminen eivät ole osa vakuutussopimusta.

2. Tavoi eiden toteutuminen
Säästövakuutuksilla, yksilöllisillä eläkevakuutuksilla, ryhmäeläkevakuutuksilla ja kapitalisaaosopimuksilla on oikeus lisäetuihin siltä osin kuin vakuutussäästöt on kohdiste u takuukorkoiseen osaan. Näille säästönosille hyvite ävien kokonaiskorkojen tavoi eet on kuvattu edellisessä kappaleessa. Koska Sp-Henkivakuutuksen tavoi eena on yli ää tavoi eeksi
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asete u viitekorko nimenomaan pitkällä aikavälillä, tulee säästövakuutuksessa ja kapitalisaa osopimuksessa tavoi een toteutumista tarkastella kultakin viiden vuoden ajanjaksolta ja eläkevakuutuksessa ja ryhmäeläkevakuutuksessa kultakin kymmenen vuoden ajanjaksolta. Sp-Henkivakuutus on myöntänyt säästö- ja eläkevakuutuksia huh kuusta 2007 alkaen, ryhmäeläkevakuutuksia joulukuusta 2010 alkaen sekä kapitalisaa osopimuksia maaliskuusta 2011 alkaen, joten säästövakuutuksen ja kapitalisaa osopimuksen osalta tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida myös tavoi een mukaisella pitkällä aikavälillä. Eläkevakuutuksen ja ryhmäeläkevakuutuksen osalta tavoi eiden toteutumista ei sen sijaan vielä pystytä arvioimaan tavoi eiden mukaiselta pitkällä aikaväliltä, joten tarkastelu on tehty
niin pitkältä aikaväliltä kuin mahdollista. Tarkastelu osoi aa, e ä Sp-Henkivakuutus on saavu anut kaikki ase amansa tavoi eet. Seuraavissa kappaleissa on tarkasteltu tavoi eiden
toteutumista tuo ei ain vuoden 2016 loppuun saakka.

3. Säästövakuutukset
Sp-Henkivakuutuksen myöntämät säästövakuutukset
Sp-Henkivakuutus on myöntänyt lisäetuihin oikeu avia säästövakuutuksia 1.4.2007 alkaen.
Näiden vakuutusten takuukorko on 0,0 % ja niiden kokonaiskorko muodostuu yksinomaan
lisäetuina makse avista vuosi- ja lisäkorosta. Seuraavassa kuvassa on esite y näille vakuutuksille hyvite y kokonaiskorko ja toistaiseksi voimassa oleva tavoitetaso, joka on Suomen
val on viiden vuoden obligaa okorko. Kuvan perusteella nähdään, e ä vakuutukselle hyvite y kokonaiskorko on suurimman osan ajasta yli änyt asetetun korkotavoi een.

Hyvite y kokonaiskorko
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Koska asete u tavoite on pitkän aikavälin tavoite, tarkastellaan sen toteutumista pidemmällä, säästövakuutusten tapauksessa viiden vuoden aikavälillä. Seuraavassa kuvassa on
esite y säästövakuutusten kutakin ajan hetkeä edeltävän viiden vuoden kumula ivinen
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vuosituo o 1.4.2012 alkaen, jolloin ensimmäiset vakuutukset olivat olleet voimassa viisi
vuo a, ja vastaavan aikavälin val on obligaa okoron mukainen tuo o. Kuvasta nähdään,
e ä säästövakuutuksen kokonaistuo oa ennen kuluja on yli änyt aina obligaa okoron
tuoton.

Viiden vuoden kumula ivinen vuosituo o
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Kannansiirrossa 1.4.2008 Sp-Henkivakuutukseen siirtyneet säästövakuutukset
Kannansiirtona Sp-Henkivakuutukseen siirtyi 1.4.2008 lisäetuihin oikeu avia säästövakuutuksia. Näiden vakuutusten takuukorot ovat 2,5 % tai 3,5 % ja niiden kokonaiskorko muodostuvat takuukoroista ja lisäetuina makse avista lisäkoroista. Seuraavassa kuvassa on esite y näille vakuutuksille hyvitetyt kokonaiskorot ja toistaiseksi voimassa oleva tavoitetaso,
joka on Suomen val on viiden vuoden obligaa okorko. Kuvan perusteella nähdään, e ä
vakuutuksille hyvitetyt kokonaiskorot ovat suurimman osan ajasta yli äneet asetetun korkotavoi een.
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Hyvite y kokonaiskorko
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Koska asete u tavoite on pitkän aikavälin tavoite, tarkastellaan sen toteutumista pidemmällä, säästövakuutusten tapauksessa viiden vuoden aikavälillä. Seuraavassa kuvassa on
esite y säästövakuutusten kutakin ajan hetkeä edeltävän viiden vuoden kumula ivinen
vuosituo o 1.4.2013 alkaen, jolloin vakuutusten siirtymisestä Sp-Henkivakuutukseen oli
kulunut viisi vuo a, ja vastaavan aikavälin val on obligaa okoron mukainen tuo o. Kuvasta nähdään, e ä säästövakuutusten kokonaistuotot ennen kuluja ovat yli äneet aina
obligaa okoron tuoton.
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4. Yksilölliset eläkevakuutukset
Sp-Henkivakuutuksen myöntämät yksilölliset eläkevakuutukset
Sp-Henkivakuutus on myöntänyt lisäetuihin oikeu avia yksilöllisiä eläkevakuutuksia 1.4.2007
alkaen. Näiden vakuutusten takuukorko on 0,0 % ja niiden kokonaiskorko muodostuu yksinomaan lisäetuina makse avista vuosi- ja lisäkorosta. Seuraavassa kuvassa on esite y
näille vakuutuksille hyvite y kokonaiskorko ja toistaiseksi voimassa oleva tavoitetaso, joka
on Suomen val on kymmenen vuoden obligaa okorko. Kuvan perusteella nähdään, e ä
vakuutuksille hyvite y kokonaiskorko on suurimman osan ajasta yli änyt asetetun korkotavoi een.
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Koska asete u tavoite on pitkän aikavälin tavoite, on sen toteutumista tarkasteltava pidemmällä aikavälillä. Sp-Henkivakuutuksen myöntämät yksilölliset eläkevakuutukset ovat
kuitenkin olleet voimassa alle kymmenen vuo a, joten tavoi een toteutumista kymmenen
vuoden ajanjaksolla ei voida tarkastella. Verra aessa yksilöllisten eläkevakuutusten kokonaistuo oa ennen kuluja val on kymmenen vuoden obligaa okoron tuo oon ajanjaksoilla 1.4.2007 - 31.12.2016 on vakuutusten tuo o yli änyt viitekoron tuoton. Vakuutusten
kumula ivinen vuosituo o on ollut 2,93 %, ja val on obligaa okoron tuo o 2,41 %.
Kannansiirrossa 1.4.2008 Sp-Henkivakuutukseen siirtyneet yksilölliset eläkevakuutukset
Kannansiirtona Sp-Henkivakuutukseen siirtyi 1.4.2008 lisäetuihin oikeu avia yksilöllisiä eläkevakuutuksia. Näiden vakuutusten takuukorot ovat 2,5 % tai 3,5 % ja niiden kokonaiskorot
muodostuvat takuukoroista ja lisäetuina makse avista lisäkoroista. Seuraavassa kuvassa
on esite y näille vakuutuksille hyvitetyt kokonaiskorot ja toistaiseksi voimassa oleva tavoitetaso, joka on Suomen val on kymmenen vuoden obligaa okorko. Kuvan perusteella
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nähdään, e ä vakuutuksille hyvitetyt kokonaiskorot ovat suurimman osan ajasta yli äneet
asetetun korkotavoi een.
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Koska asete u tavoite on pitkän aikavälin tavoite, on sen toteutumista tarkasteltava pidemmällä aikavälillä. Kannansiirrossa Sp-Henkivakuutukseen siirtyneet yksilölliset eläkevakuutukset ovat kuitenkin olleet yh össä vasta vajaat yhdeksän vuo a, joten tavoi een toteutumista kymmenen vuoden ajanjaksolla ei voida tarkastella. Verra aessa yksilöllisten
eläkevakuutusten kokonaistuo oa ennen kuluja val on kymmenen vuoden obligaa okoron tuo oon ajanjaksoilla 1.4.2008 - 31.12.2016 on vakuutusten tuo o yli änyt viitekoron
tuoton. Vakuutusten, joiden takuukorko on 3,5 %, kumula ivinen vuosituo o on ollut 3,57
%, ja vakuutusten, joiden takuukorko on 2,5 %, kumula ivinen vuosituo o on ollut 3,00 %.
Val on obligaa okoron tuo o on taas ollut 2,20 %.

5. Kapitalisaa osopimukset
Sp-Henkivakuutus on myöntänyt lisäetuihin oikeu avia kapitalisaa osopimuksia 1.3.2011
alkaen. Näiden sopimusten takuukorko on 0,0 % ja niiden kokonaiskorko muodostuu yksinomaan lisäetuina makse avista vuosi- ja lisäkorosta. Seuraavassa kuvassa on esite y näille sopimuksille hyvite y kokonaiskorko ja toistaiseksi voimassa oleva tavoitetaso, joka on
Suomen val on viiden vuoden obligaa okorko. Kuvan perusteella nähdään, e ä sopimuksille hyvite y kokonaiskorko on suurimman osan ajasta yli änyt asetetun korkotavoi een.
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Koska asete u tavoite on pitkän aikavälin tavoite, tarkastellaan sen toteutumista pidemmällä, kapitalisaa osopimuksen tapauksessa viiden vuoden aikavälillä. Seuraavassa kuvassa on esite y kapitalisaa osopimusten kutakin ajan hetkeä edeltävän viiden vuoden kumula ivinen vuosituo o 1.3.2016 alkaen, jolloin ensimmäiset kapitalisaa osopimukset olivat
olleet voimassa viisi vuo a, ja vastaavan aikavälin val on obligaa okoron mukainen tuo o.
Kuvasta nähdään, e ä kapitalisaa osopimusten kokonaistuo o ennen kuluja on yli änyt
aina obligaa okoron tuoton.
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6. Ryhmäeläkevakuutukset
Sp-Henkivakuutus on myöntänyt lisäetuihin oikeu avia ryhmäeläkevakuutuksia 1.12.2010
alkaen. Näiden vakuutusten takuukorko on 0,0 % ja niiden kokonaiskorko muodostuu yksinomaan lisäetuina makse avista vuosi- ja lisäkorosta. Seuraavassa kuvassa on esite y
näille vakuutuksille hyvite y kokonaiskorko ja toistaiseksi voimassa oleva tavoitetaso, joka
on Suomen val on kymmenen vuoden obligaa okorko. Kuvan perusteella nähdään, e ä
vakuutukselle hyvite y kokonaiskorko on suurimman osan ajasta yli änyt asetetun korkotavoi een.
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Koska asete u tavoite on pitkän aikavälin tavoite, on sen toteutumista tarkasteltava pidemmällä aikavälillä. Sp-Henkivakuutuksen myöntämät ryhmäeläkevakuutukset ovat kuitenkin
olleet voimassa alle seitsemän vuo a, joten tavoi een toteutumista kymmenen vuoden
ajanjaksolla ei voida tarkastella. Verra aessa ryhmäeläkevakuutusten kokonaistuo oa ennen kuluja val on kymmenen vuoden obligaa okoron tuo oon ajanjaksoilla 1.12.2010 31.12.2016 on vakuutusten tuo o yli änyt viitekoron tuoton. Vakuutusten kumula ivinen
vuosituo o on ollut 2,35 %, ja val on obligaa okoron tuo o 1,57 %.

