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Kalevan hallituksen hyväksymät säästövakuutusten lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet 1.1.2022 
alkaen  

 
 

Yleistä 

Tässä kerrotut periaatteet pyrkivät antamaan riittävän kuvan laskuperustekorollisten säästövakuutusten 
lisäetujen keskeisistä määräytymisperusteista. Tarkka matemaattinen laskentamalli sisältää lisäksi erilaisia 
koko kantaa koskevia vuosittaisia täsmäytyksiä sekä tuotekohtaisia laskentaparametrien eroja. 

Nämä lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet eivät ole osa vakuutussopimusta. Kalevalla on oikeus muuttaa 
periaatteita ja lisäetujärjestelmän yksityiskohtia milloin tahansa.  

Lisäedut eivät koske miltään osin sijoitussidonnaisia Optimi-vakuutuksia. Tällaisissa vakuutuksissa kertyneet 
lisäedut on liitetty sijoitussidonnaiseen osaan siirtyviin vakuutussäästöihin siirtohetkellä ja oikeus lisäetuihin 
on tämän jälkeen päättynyt. 

 

 
Säästövakuutusten lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet  

Kalevan lisäetujärjestelmän tavoite on jakaa vakuutuksille lisäetuina niiden tuottamaa ylijäämää 
mahdollisimman oikeudenmukaisesti, ottaen kohtuullisessa määrin huomioon sekä näille vakuutuksille 
annettavien lisäetujen kokonaismäärän että niiden jakautumisen osalta näiden vakuutusten tuottaman 
ylijäämän määrä ja muodostumistapa. Lisäedut eivät saa vaarantaa lain mukaan määräytyvien 
vakavaraisuusvaatimusten täyttymistä tai lisäetujen tason jatkuvuutta.  

Säästövakuutusten lisäedut muodostuvat kahdesta osasta, vuotuisesta asiakashyvityksestä ja vakuutuksen 
päätyttyä määräytyvästä ylimääräisestä lisäedusta. 

Säästövakuutuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä vakuutuksia, joiden päättyessä maksetaan 
säästösumma. Sellaisia Optimi-vakuutuksia, joiden pääasiallinen tarkoitus on maksettujen maksujen 
perusteella ollut pelkän riskiturvan ylläpitäminen, ei pidetä säästövakuutuksina.  

 

Asiakashyvitys 

Kalevan hallitus päättää vuosittain asiakashyvityksen, joka lisätään vakuutuksen vakuutussäästöihin ja 
ilmoitetaan vakuutuksenottajalle vuosikirjeellä. 

Kaleva voi lopettaa asiakashyvitysten antamisen tilapäisesti tai pysyvästi, mutta ei peruuttaa jo annettuja 
asiakashyvityksiä. 

Sijoitustoiminnasta syntynyttä ylijäämää jaetaan pääsääntöisesti ns. terminaalibonusjärjestelmän kautta, ja 
on erittäin epätodennäköistä, että vuosittaisia asiakashyvityksiä jatkossa enää annettaisiin. 

 

 
Ylimääräinen lisäetu (ns. ”terminaalibonus”) 1.1.2022 lähtien 

Tammikuussa 2022 erääntyviin säästövakuutuksiin sovelletaan vuonna 2021 voimassa ollutta 
terminaalibonusjärjestelmää. Muihin säästövakuutuksiin sovelletaan 1.1.2022 lähtien uutta 
terminaalibonusjärjestelmää. 

Vakuutussäästöjen kateomaisuuden ja säästövakuutusten vaatiman vakavaraisuuspääoman lisäksi yhtiöllä 
on merkittävästi säästövakuutuksiin liittyvää ylimääräistä varallisuutta. Vakuutusyhtiölain mukaan 
kohtuullinen osa tästä ylijäämästä on palautettava säästövakuutusten ottajille. Tämän ylijäämän 
palauttamiseksi on vuosittain annettavien asiakashyvitysten rinnalle kehitetty vakuutuksen päätyttyä 
määräytyvä ylimääräinen lisäetu. 

Kullekin säästövakuutukselle lasketaan 31.12.2021 tilanteessa silloin voimassa olevan 
terminaalibonusjärjestelmän mukainen laskennallinen omaisuus. 1.1.2022 lähtien toimitaan uuden 
järjestelmän mukaisesti, lukuun ottamatta tammikuussa 2022 erääntyviä säästövakuutuksia. 

Kalevan koko omaisuudesta on laskennallisesti ositettu säästövakuutuksille niille kuuluva omaisuus. Tämä 
omaisuus kattaa: 

• vakuutuksiin kertyneet säästöt, 
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• tulevan ajan korkotäydennyksen, jolla varaudutaan siihen, että vakuutusten säästöille maksetaan 
vakuutussopimuksen mukainen 4,5 %:n laskuperustekorko niiden päättymiseen asti, 

• vakavaraisuuden vaatiman pääoman ja muun omaisuuden, jota ei ositeta vakuutuksille ja 

• ylimääräisen omaisuuden, joka koko omaisuudesta jää edellä selostettujen erien vähentämisen 
jälkeen, ns. taloudellisen pääoman. 

Vakuutusten päättyessä maksetaan aina niihin kertyneet säästöt. Terminaalibonuksena vakuutukselle 
maksetaan päättymishetken mukainen laskennallinen osuus ylimääräisestä omaisuudesta. Laskennalliseen 
osuuteen vaikuttaa vakuutukselle ositettu taloudellinen pääoma ja korkotäydennys sekä vakuutuksen 
päättymistapa. 

• Vakuutuksen päättyessä erääntymiseen terminaalibonuksena maksetaan vakuutukselle kertynyt 
taloudellinen pääoma – sen sijaan vakuutuksessa ei ole enää tulevaa aikaa, jolta maksettavaa 
korkoa varten olisi varattuna korkotäydennystä. 

• Kun vakuutus päättyy asiakkaan tekemään kaikkien säästöjen takaisinostoon, terminaalibonuksena 
maksetaan kertynyt taloudellinen pääoma ja jäljellä oleva korkotäydennys – asiakkaalla on 
päätöksenteossaan vaihtoehtona pitää säästöt ja niille kertyvä korko vakuutuksen erääntymiseen 
asti tai takaisinostaa ne niiden sen hetkisellä arvolla. 

• Kuolemantapaukseen päättyvälle vakuutukselle maksetaan terminaalibonuksena kertynyt 
taloudellinen pääoma – sen sijaan korkotäydennystä ei vakuutuksella enää laskennallisesti ole, 
koska vakuutuksen päättymiseen ei liity harkintamahdollisuutta jatkaa eräpäivään asti. 

• Siirrettäessä laskuperustekorolliset säästöt sijoitussidonnaisiksi hyvitetään terminaalibonuksena 
kertyneen taloudellisen pääoman ja jäljellä olevan tulevan ajan korkotäydennyksen yhteismäärä. 

Osittaisen takaisinoston yhteydessä ylimääräistä lisäetua ei makseta. 

Ylimääräinen lisäetu määräytyy vakuutuksen päättymispäivän perustein. Siirrettäessä laskuperustekorolliset 
säästöt sijoitussidonnaisiksi määräytyy hyvitettävä terminaalibonus siirtohetken perustein. 

Ylimääräinen lisäetu voi laskuperusteen mukaan kasvaa tai alentua milloin tahansa. Ylimääräinen lisäetu 
tarkistetaan kuitenkin vähintään kuukausittain. 

Edellä selostettu periaate taloudellisen pääoman ja tulevan ajan korkotäydennyksen hyvittämisestä 
täysimääräisinä koskee vuotta 2022. Kaleva päättää vuosittain lisäedun tasosta ja voi milloin tahansa 
muuttaa ylimääräisen lisäedun antamisen perusteita ja yksityiskohtia. 

Osassa säästövakuutuksia 1.1.2022 voimaan tulevan uuden terminaalibonusjärjestelmän mukainen 
terminaalibonus on kuolintapauksessa pienempi kuin ennen 1.1.2022 voimassa olleen 
terminaalibonusjärjestelmän mukainen terminaalibonus kuolintapauksessa. Tällaisia tapauksia varten on 
luotu siirtymäsäännös, jonka mukaan 

• Vuonna 2022 tapahtuvassa kuolintapauksessa maksetaan terminaalibonus vähintään ennen 
1.1.2022 voimassa olleen terminaalibonusjärjestelmän mukaisen tason mukaan. 

• Vuosina 2023–2027 tapahtuvissa kuolintapauksessa maksetaan terminaalibonus painotettuna 
keskiarvona seuraavista kahdesta luvusta: 

o Ennen 1.1.2022 voimassa olleen terminaalibonusjärjestelmän mukaisen tason mukaan 

o 1.1.2022 voimaan tulevan uuden terminaalibonusjärjestelmän mukaisena 

Käytännössä siis viiden vuoden aikana siirrytään kohti uuden terminaalibonusjärjestelmän mukaan 
laskettua terminaalibonusta kuolintapauksessa. 

 

 

Riskivakuutusten lisäedut 

Suurimmassa osassa säästövakuutuksia on myös riskiturvaa, eli vakuutuksen kuolintapaussumma ilman 
lisäetuja ylittää vakuutussäästöjen määrän. Riskivakuutusten ylijäämää jaetaan yksilöllisissä 
henkivakuutuksissa korottamalla kuolintapaussummia ja/tai antamalla maksunalennuksia. 

Kaleva voi milloin tahansa muuttaa kuolintapaussummien korottamisen ja/tai annettujen maksunalennusten 
perusteita. 

 


