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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1§

Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan företagaren som ingått ett försäkringsavtal enligt 110 § i lagen om pension för företagare eller företagaren som tvångsförsäkrats enligt 143 §
2 mom. (försäkringstagaren) och arbetspensionsförsäkringsbolaget (försäkringsgivaren).

2§

Försäkringsgivarens och försäkringstagarens rättigheter och skyldigheter grundar sig på den vid varje
tid gällande lagstiftningen, på de stadganden och bestämmelser som med stöd därav getts, på de
beräkningsgrunder och försäkringsvillkor som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet samt på
bestämmelserna i försäkringsbrevet.

FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET
3§

Försäkringsavtalet uppkommer i och med att försäkringsansökan godkänns. Försäkringen gäller tillsvidare en försäkringsperiod i sänder, så länge som försäkringstagaren är försäkringsskyldig enligt lagen om
pension för företagare, om inte annat följer av 5 § eller 6 § eller av bestämmelserna i försäkringsbrevet.
Den första försäkringsperioden upphör på försäkringsavtalets ikraftträdelseårs sista dag. Därefter utgör
försäkringsperioden kalenderåret, om inte annat följer av 5 § eller 6 §.

4§

Försäkringsavtalet gäller försäkringstagarens all den verksamhet som avses i lagen om pension för
företagare. Försäkringsavtalet gäller också sådan före avtalets ikraftträdande bedriven verksamhet som
avses i lagen om pension för företagare, om verksamheten inte försäkrats tidigare, samt verksamhet,
som försäkringstagaren inleder medan försäkringsavtalet är i kraft. Försäkring beviljas dock inte retroaktivt för en längre period än det löpande kalenderåret och de tre omedelbart föregående kalenderåren.

FÖRSÄKRINGEN UPPHÖR
5§

Försäkringen upphör att gälla, om försäkringstagaren slutar sin verksamhet som avses i lagen om
pension för företagare eller om hans försäkringsskyldighet annars upphör. Försäkringstagaren är skyldig att utan dröjsmål skriftligt meddela de angelägenheter som inverkat på försäkringens upphörande
till försäkringsgivaren. Efter att ha erhållit redogörelsen kan försäkringsgivaren avsluta försäkringen
retroaktivt till den tidpunkt då villkoren för försäkring inte längre uppfylls.
Försäkringsgivaren kan på eget initiativ avsluta försäkringen, om försäkringsgivaren inte får uppburet
försäkringsavgifter av försäkringstagaren och myndigheterna har konstaterat att företagaren är okänd.
Försäkringsgivaren skall ge försäkringstagaren ett överklagbart beslut om avslutandet av försäkringen.

6§

Försäkringstagaren kan medan försäkringsskyldigheten fortgår säga upp försäkringsavtalet så, att det
upphör den sista dagen i mars, juni, september eller december. Uppsägningen skall ske skriftligen
senast tre månader innan försäkringen upphör.
Försäkringsavtalet kan dock inte upphöra på grund av uppsägning som gjorts av försäkringstagaren
förrän ett år gått från att försäkringsavtalet trätt i kraft.
Om en försäkringstagare som sagt upp sitt försäkringsavtal fortfarande är försäkringsskyldig, måste
han i samband med uppsägningen skriftligt utreda för försäkringsgivaren, att han från upphörandet av
den uppsagda försäkringen på annat sätt har ordnat pensionsskyddet i enlighet med lagen om pension
för företagare.

7§

Om försäkringsgivaren är försatt i likvidation eller konkurs, kan försäkringstagaren säga upp försäkringsavtalet skriftligt utan att den föreskrivna uppsägningstiden enligt 6 § 1 momentet tillämpas. Då
tillämpas inte heller det i 6 § 2 momentet föreskrivna kravet på försäkringsavtalets minimitid.
ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSAVGIFT OCH FÖRSUMMELSE ATT ORDNA PENSIONSSKYDD

8§

Arbetspensionsförsäkringsavgiften och den ränta som skall inkluderas i den bestäms enligt
beräkningsgrunder som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet (beräkningsgrunder).
Om företagaren inte tecknar en försäkring inom sex månader från det att försäkringsskyldigheten inträdde enligt 122 § eller 143 § i lagen om pension för företagare, är företagaren skyldig att betala en
försummelseavgift som påförs av Statskontoret på försäkringsgivarens ansökan.
FLEXIBEL BETALNING AV ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSAVGIFT

9§

Dessa försäkringsvillkors 10 - 13 § gäller en tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift enligt 116 §
1 mom. i lagen om pension för företagare och en nedsatt arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 116 §
2 mom. i lagen om pension för företagare. Med fastställd arbetsinkomst avses den fastställda arbetsinkomsten enligt 112 § 1 mom. i lagen om pension för företagare.
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10 § Försäkringstagaren skall skriftligen meddela (anmälan om flexibel avgiftsbetalning) försäkringsgivaren
hur stor tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift eller hur mycket nedsatt arbetspensionsförsäkringsavgift han kommer att betala under innevarande år.
Om försäkringstagaren har meddelat att han betalar en tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift, skall
den vara betald senast den sista dagen av det kalenderår då försäkringsgivaren skriftligen har meddelats
om detta. Villkoren som gäller förfallande och försening av arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt
14 - 16 § tillämpas inte på tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgiften.
11 § Om försäkringstagaren har betalat en tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift eller skriftligen meddelat
att han betalar en nedsatt arbetspensionsförsäkringsavgift, ger försäkringsgivaren ett överklagbart
beslut till försäkringstagaren över kalenderårets totala arbetsinkomst.
Om försäkringstagaren betalar det tillskottsavgiftsbelopp han skriftligen meddelat om, beräknas försäkringstagarens årliga totala arbetsinkomst på basis av den tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift
som han betalat och den arbetspensionsförsäkringsavgift som är räknad på basis av den fastställda
arbetsinkomsten.
Om försäkringstagaren betalar den nedsatta arbetspensionsförsäkringsavgift han skriftligen meddelat
om, beräknas försäkringstagarens årliga totala arbetsinkomst enligt den nedsatta arbetspensionsförsäkringsavgiften.
12 § Om försäkringstagaren betalar mera än det tillskottsavgiftsbelopp han skriftligen meddelat om, beräknas
försäkringstagarens årliga totala arbetsinkomst på basis av den tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift som han meddelat och den arbetspensionsförsäkringsavgift som är räknad på basis av den
fastställda arbetsinkomsten.
Om försäkringstagaren betalar en mindre tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift än vad han meddelat, men dock minst 10 % av den arbetspensionsförsäkringsavgift som grundar sig på den fastställda
arbetsinkomsten, beräknas försäkringstagarens årliga totala arbetsinkomst enligt de faktiska avgiftsinbetalningarna.
Om försäkringstagaren betalar ett tillskottsavgiftsbelopp som är mindre än 10 % av den arbetspensionsförsäkringsavgift som grundar sig på den fastställda arbetsinkomsten, är försäkringstagarens årliga
totala arbetsinkomst densamma som den fastställda arbetsinkomsten.
13 § Om försäkringstagaren betalar ett större belopp än den nedsatta arbetspensionsförsäkringsavgift han
skriftligen meddelat, beräknas försäkringstagarens årliga totala arbetsinkomst enligt den meddelade
nedsatta arbetspensionsförsäkringsavgiften.
Om försäkringstagaren betalar ett lägre belopp än den nedsatta arbetspensionsförsäkringsavgift han
meddelat försäkringsgivaren, indrivs den obetalda delen av den nedsatta arbetspensionsförsäkringsavgiften.

ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSAVGIFTEN FÖRFALLER
14 § Arbetspensionsförsäkringsavgiften förfaller till betalning på förfallodagen, som är den 20:e dagen i de
kalendermånader som överenskommits. Minst hälften av förfallomånaderna skall vara före augusti. Då
försäkringen upphör, förfaller arbetspensionsförsäkringsavgiften omedelbart till betalning.
Den första betalningsraten för den första försäkringsperioden inkluderar också arbetspensionsförsäkringsavgiften för den tid som skall försäkras innan försäkringsavtalet ingicks.
Om en förfallodag avsedd i dessa försäkringsvillkor är en helgfri lördag, helgdag, självständighetsdag,
första maj eller jul- eller midsommarafton, får avgiften betalas den första vardagen därpå. Detsamma
gäller, om förfallodagen är en dag då de betalningssystem som bankerna använder för sina inbördes
betalningar är ur bruk i enlighet med en i författningssamlingen publicerad anmälan av Finlands Bank
på grund av Europeiska centralbankens eller Finland Banks beslut.
FÖRSENING OCH FÖRSUMMELSE AV ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSAVGIFTEN
15 § Om arbetspensionsförsäkringsavgiften inte har erlagts senast på förfallodagen, höjs avgiften
räknat från förfallodagen till betalningsdagen med en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som
avses i 4 a § 1 mom. i räntelagen.
Om arbetspensionsförsäkringsavgiften inte har betalats senast på förfallodagen är
arbetspensionsförsäkringsavgiften och försummelseavgiften enligt 122 § och 143 § i lagen om pension
för företagare inklusive dröjsmålsränta direkt utsökbara enligt lagen om verkställighet av skatter och
avgifter. På indrivning av arbetspensionsförsäkringsavgifter tillämpas dessutom lagen om indrivning av
fordringar.
16 § Om försäkringstagaren upprepade gånger har låtit bli att betala arbetspensionsförsäkringsavgiften
senast på förfallodagen eller om försäkringsgivaren varit tvungen att indriva arbetspensionsförsäkringsavgift genom utsökning, har försäkringsgivaren rätt att ändra arbetspensionsförsäkringsavgiften så att den förfaller på annat sätt än vad som avtalats med försäkringstagaren.
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En försäkringstagare som upprepade gånger försummar betalningen av arbetspensionsförsäkringsavgift eller vars arbetspensionsförsäkringsavgift blivit föremål för utsökning, är skyldig att
på försäkringsgivarens yrkande betala den obetalda delen av arbetspensionsförsäkringsavgiften för
försäkringsperioden, även om den annars inte har förfallit till betalning.
17 § Försäkringstagarens utestående arbetspensionsförsäkringsavgifter inklusive dröjsmålsränta kan
dras av från försäkringstagarens pension enligt lagen om pension för företagare enligt 102 § i lagen
om pension för företagare.
ANVÄNDNING AV ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSAVGIFT SOM BETALTS TILL FÖR STORT
BELOPP FÖR ATT KVITTERA FRAMTIDA FÖRSÄKRINGSAVGIFTER
18 § Om försäkringstagaren betalar en större arbetspensionsförsäkringsavgift än vad som kan tillgodoräknas
honom vid beräkningen av den totala arbetsinkomsten enligt 67 § i lagen om pension för företagare
eller om det av någon annan orsak uppstår arbetspensionsförsäkringsavgift som skall tillgodoräknas
eller återbetalas till försäkringstagaren, kan försäkringsgivaren använda dessa belopp med upplupen
ränta enligt 8 § för att betala kommande arbetspensionsförsäkringsavgifter. Om försäkringen har
upphört och det inte finns obetalda arbetspensionsförsäkringar, återbetalas det belopp som ska
tillgodoräknas eller återbetalas till försäkringstagaren.
TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN PÅ FÖRSÄKRING DÅ NEDRE GRÄNSEN FÖR FÖR
SÄKRING INTE UPPFYLLS ELLER DÅ FÖRETAGAREN FÅR ÅLDERSPENSION ENLIGT ARBETS
PENSIONSLAGARNA
19 § Dessa försäkringsvillkors 20 - 21 § gäller försäkringar som avses i 113 § i lagen om pension för
företagare när arbetsinkomstens nedre gräns för försäkring inte uppnås eller när företagaren erhåller
ålderspension enligt arbetspensionslagarna.
Dessa försäkringsvillkor tillämpas i övriga delar på försäkring som avses i 113 § i lagen om pension
för företagare, om inte annat följer av 20 - 21 §. På försäkring som avses i 113 § i lagen om pension
för företagare tillämpas dock inte försäkringsvillkorens 4 § om försäkringens giltighet och inte försäkringsvillkorens 9 - 13 § om flexibel betalning av försäkringsavgift.
20 § I försäkringsbrevet bestäms den tidpunkt då försäkringen träder i kraft, som tidigast kan vara den dag
då försäkringen ansökts.
21 § Försäkringen upphör, när försäkringstagarens företagarverksamhet slutar. Likaså upphör försäkringen
då företagaren obligatoriskt skall försäkras enligt lagen om pension för företagare. Försäkringstagaren
skall utan dröjsmål skriftligt meddela försäkringsgivaren datum då försäkringen upphör och orsaken till
att försäkringen upphör.
Till skillnad från det som bestäms i 6 § kan försäkringstagaren säga upp försäkringsavtalet att upphöra
tidigast vid utgången av den månad då försäkringstagaren har skriftligen meddelat försäkringsgivaren
om uppsägningen. Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringsavtalet endast med anledning
av att försäkringstagaren försummat att betala försäkringsavgifterna. Försäkringen upphör härvid en
månad efter uppsägningen.
FÖRSÄKRINGSVILLKORENS IKRAFTTRÄDELSE
Dessa försäkringsvillkor träder i kraft 1.1.2007.
Till skillnad från det som föreskrivs i 6 § 2 momentet i försäkringsvillkoren kan försäkringstagaren under
2007, det år då lagen om pension för företagare träder i kraft, skriftligen säga upp försäkring enligt
lagen om pension för företagare att upphöra den sista dagen i juni, september eller december fastän
försäkringen inte har varit i kraft hos det förra bolaget den förutsatta minimitiden på ett år. Uppsägningen
skall ske senast tre månader innan försäkringen upphör.
STM/951/2013: Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft 16.3.2013.
STM/4316/2014: Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft 1.1.2015.
STM/2796/2018: Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft 1.1.2019.
Till den del som ändringen av försäkringsvillkoren gäller försummelse att ordna pensionsskydd tillämpas
dock punkterna om försummelseavgift i de ändrade villkoren på försummelser som sker 1.1.2020 eller
senare. Punkterna om försummelseförhöjning i de villkor som gäller 31.12.2018 (8 § 2 och 3 mom. och
17 § 1 mom.) tillämpas t.o.m. 31.12.2019.
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Social- och hälsovårdsministeriet har godkänt dessa fösäkringsvilkor.
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