Arvioi yrityksesi lainanhoitokykyyn vaikuttavat riskit
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Tapaturmat, sairastumiset ja työkyvyttömyys aiheuttavat tulon menetyksiä ja
voivat uhata liiketoiminnan jatkuvuutta tai perheen toimeentuloa. Tiedätkö sinä minkälaiseen sosiaaliturvaan olet oikeutettu?
Kartoita nyt oma tilanteesi ja varaudu tarvittavalla vapaaehtoisella lisäturvalla.
Arvioi itsesi tai yrityksesi muun avainhenkilön vakavan sairastumisen, vammautumisen tai kuoleman vaikutus yrityksen
talouteen ja lainanhoitokykyyn.
• Meneillään olevat projektit viivästyvät tai keskeytyvät, mikä usein merkitsee
taloudellisia menetyksiä.
• Työkyky saattaa heikentyä tilapäisesti tai työpanos menetetään kokonaan.
Tällöin uuden henkilön rekrytoiminen sekä perehdyttäminen vie aikaa ja rahaa.
• Onko yrityslainan vakuutena yrityksen omaisuutta?

Vähäinen

Merkittävä

Erittäin merkittävä

Tarkista myös miten sinä tai perheesi tulisitte toimeen, jos sairastut, vammaudut vakavasti tai menehdyt.
• Yrittäjän sosiaaliturva ei välttämättä ole yhtä hyvä kuin palkansaajan.
Yrittäjällä on palkaton omavastuuaika ja sairauspäiväraha sekä yrittäjäeläke
määräytyvät maksetun YEL-/MYEL-työtulon perusteella.
• Mikä on ilmoittamasi YEL-työtulon määrä?
Sairauspäivärahasi olisi
Riittääkö se kattamaan taloutesi menot lainanhoitokuluineen?
• Yrittäjän perheellä ei ole samanlaista työsuhteeseen perustuvaa henkivakuutusturvaa kuoleman varalta kuin palkansaajan perheellä.
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Mikä on tämän riskin toteutumisen vaikutus yrityksesi talouteen
ja lainanhoitokykyyn?

Miten tulisit toimeen sairauspäivärahallasi?
Hyvin

Kohtalaisesti

Huonosti

Mikä on tällaisen riskin toteutumisen vaikutus perheesi talouteen, jos henkilökohtaista omaisuuttanne on yrityksenne lainan
vakuutena?
Vähäinen

Merkittävä

Erittäin merkittävä

Koronnousu
Miten yrityksesi selviäisi kasvaneista lainanhoitomenoista, jos korko nousisi
esimerkiksi neljä prosenttiyksikköä?

Korkojen nousun vaikutus yrityksen talouteen olisi
Vähäinen

Merkittävä

Erittäin merkittävä

Tasoita yritystoimintasi riskejä turvaamalla lainasi yritysluoton takaisinmaksuturvalla ja tarvittaessa korkosuojauksella. Ota lisäksi itsellesi
ja avainhenkilöillesi Kultaturva vakavan sairauden varalta –vakuutus ja sen ohella myös muut tarpeelliset henkilövakuutukset.
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Saat kaikki tarvitsemasi kattavat pankki- ja vakuutuspalvelut meiltä!
Yritysluoton takaisinmaksuturvan avulla selviät
lainan maksusta ja varmistat yritystoiminnan
jatkuvuutta

Kultaturva vakavan sairauden varalta
- kattavaa lisäturvaa sinulle ja työntekijöillesi!

Miksi korkosuojaus
luotollesi?

• Sinun ei tarvitse ryhtyä kiireellä myymään lainan
vakuutena olevaa omaisuutta.
• Yritykselle jää varoja palkata sijainen hoitamaan keskeneräisiä projekteja ja hankkia muuta tarpeellista.
• Yrityksen luottokelpoisuus säilyy.

Siitä maksetaan jopa 100 000 euron veroton kertakorvaus
vakuutetun sairastuessa tai vammautuessa vakavasti tai
menehtyessä vakavaan sairauteen tai tapaturmaisesti.
Korvaussumman – 100 000 €, 80 000 €, 60 000 €,
40 000 € tai 20 000 € – voit valita yritykseksi tai työntekijöittesi tarpeiden mukaan.

Korkokatto vai Korkoputki
Ostamalla korkokaton saat
varmuuden siitä, että vaihtuvakorkoisen luottosi kustannukset
eivät nouse sovittua tasoa
korkeammiksi. Voit kuitenkin
hyötyä korkotason alenemisesta
yleisen korkotason alentuessa.

Vakuutuskorvaus täydentää sosiaali- ja
muuta henkilövakuutusturvaasi
• Jos yrittäjä on mitoittanut sosiaaliturvansa vähäiseksi
ilmoittamalla mahdollisimman pienen YEL-työtulon
ja maksamalla sen perusteella pienintä mahdollista
vakuutusmaksua, on lisäturva tarpeen.
• Yritysluoton takaisinmaksuturvan korvauksella voit
maksaa lainasi pois. Muilla henkilövakuutuksilla hoidatat itseäsi, henkilökuntaasi ja turvaat esim. perheesi
tulevaisuutta.

Vakuutuskorvauksen saa käyttää oman valinnan
ja tarpeiden mukaan. Sillä voi esimerkiksi:
• hoidattaa itsensä nopeasti ja valitsemassaan hoitopaikassa
• palkata ulkopuolista työvoimaa ja turvata yrityksen jatkuvuutta
• hankkia sairauden vaatimia apuvälineitä
• lyhentää lainoja rasittamasta omaa tai yrityksen taloutta
• pitää toipumisloman.

Rahanarvoisia veroetuja
• Vakavan sairauden tai vakavan tapaturman perusteella maksettavat kertakorvaukset ovat vakuutetulle
verottomia.
• Vakuutusmaksut ovat yritykselle, paitsi toiminimille,
vähennyskelpoisia verotuksessa.

Sairauden aikana henkilökohtainen talous
pysyy tasapainossa.
• Sinun tai työntekijäsi ei tarvitse ottaa luottoa selvitäksesi
arjesta ja sen yllättävistä menoista.
• Vakuutus täydentää sinun ja työntekijäsi sosiaaliturvaa ja
vapaaehtoista vakuutusturvaa.
Nopea hoitoon pääsy ja laadukas hoito mahdollistavat
nopean toipumisen ja työhön paluun.

Korkoputken avulla rajaat
lainan viitekoron maksimi- ja
minimitasot. Ne voidaan myös
asettaa samalle tasolle, jolloin
maksat kiinteää korkoa luotostasi.
Tällöin lainasi viitekorko ei ylitä
tai alita sovittuja tasoja.

Muistathan vakuuttaa myös omat henkilökohtaiset luottosi!
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