Luoton takaisinmaksuturva
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: AXA France IARD - Sivuliike - Suomi
(y-tunnus 2922649-2)

Tuote: Turva työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalta (palkansaaja) tai turva työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden
varalta (yrittäjä)

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot turvasta annetaan tuoteselosteessa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Luoton takaisinmaksuturva on vapaaehtoinen henkilövakuutus. Se auttaa selviämään lainanmaksusta vakuutuksen kattamissa taloudellisesti haastavissa elämäntilanteissa. Vakuutuksessa on palkansaajalle turva työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalta ja yrittäjällä on turva työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden varalta.
Työkyvyttömyys- ja työttömyysturvan kattamissa korvaustilanteissa vakuutuksella katetaan lainan kuukausieriä. Vakavan sairauden yllättäessä vakuutus maksaa
pois jäljellä olevan vakuutetun luoton määrän. Tähän vakuutukseen sekä palkansaaja että yrittäjä voivat halutessaan liittää turvan tapaturmaisen pysyvän haitan ja
kuoleman varalta, josta on kerrottu erillisessä vakuutusta koskevat tiedot sisältävässä asiakirjassa.
Voit ottaa Luoton takaisinmaksuturvan, jos olet 18-59-vuotias, vakuutuksen edellyttämällä tavalla terve ja kotipaikkasi on ollut Suomessa viimeiset 12 kuukautta.
Turvan voit ottaa yksin tai pariturvana.

Mitä vakuutus kattaa?
Palkansaajalle:

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutus ei kata:

Lainan vakuutetun (vakuutussopimuksessa sovitun) kuukausierän, enintään 1 500 euroa, jos vakuutettu joutuu

X

ʸʸ

tilapäisesti työkyvyttömäksi (sairauslomalle) sairauden tai
tapaturman vuoksi

sairautta, tapaturmaa tai työttömyyttä, josta vakuutettu oli
tietoinen vakuutusta ottaessaan

X

ʸʸ

työttömäksi tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

työkyvyttömyyttä tai työttömyyttä, jonka kesto on alle
14 päivää

X

työttömyyttä, joka alkaa ennen kuin 60 päivää on kulunut
vakuutuksen ottamisesta.

Yrittäjälle:
Lainan vakuutetun (vakuutussopimuksessa sovitun) kuukausierän, enintään 1 500 euroa, jos vakuutettu joutuu tilapäisesti
työkyvyttömäksi eli sairauslomalle sairauden tai tapaturman
vuoksi.
Jäljellä olevan vakuutetun luoton määrän, enintään 200 000
euroa, jos vakuutettu sairastuu vakavaan sairauteen. Korvauksen piiriin kuuluvat vakavat sairaudet on lueteltu tuoteselosteessa ja vakuutusehdoissa.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Työkyvyttömyysturvasta ei makseta korvausta, jos työkyvyttömyyden syynä on esimerkiksi
ʸʸ

psykiatrinen sairaus, oire tai muu mielenterveyden häiriö
tai stressistä johtuva tila

ʸʸ

lääketieteellisesti todentamaton selkäkipu tai vastaavasta
vaivasta johtuva tila

ʸʸ

raskaus, synnytys, keskenmeno tai abortti

ʸʸ

alkoholin, päihteiden tai huumeiden käyttö tai lääkkeiden
väärinkäyttö.

Työkyvyttömyydestä korvataan enintään 12 kk yhtä vahinkotapahtumaa kohden.
Työttömyysturvasta ei makseta korvausta, jos on kyse
ʸʸ

lomautuksesta

ʸʸ

omasta irtisanoutumisesta tai työsuhteen päättymisestä
työnantajan kanssa tehdyllä yhteisellä sopimuksella

ʸʸ

määräaikaisen työsopimuksen päättymisestä
määräaikaisuuteen

ʸʸ

työn tekemisestä Suomen ulkopuolella muun kuin suomalaisen työnantajan palveluksessa.

ʸʸ

työttömyydestä, joka on kausittain toistuvaa tai jota on
tiennyt odottaa

ʸʸ

toimitusjohtajan työttömyyttä, koska toimitusjohtaja
luetaan yrittäjäksi.

Yhdestä työttömyydestä korvataan enintään 12 kk, ja kaikista
vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtuneista työttömyyksistä
yhteensä enintään 24 kk.
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Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Työttömyyskorvausta maksetaan vain, jos vakuutettu jää työttömäksi Suomessa tai suomalaisen
työnantajan palveluksesta ulkomailla.

Mitkä ovat velvoitteeni?
ʸʸ

Vakuutusta haettaessa tulee antaa vakuutusyhtiön pyytämät tiedot.

ʸʸ

Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita tai
niissä on tapahtunut olennaisia muutoksia.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu on maksettava kuukausittain eräpäivään mennessä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Luoton takaisinmaksuturva tulee voimaan vakuutushakemuksessa ilmoitettuna päivänä edellyttäen, että vakuutusyhtiö voi myöntää vakuutuksen.
Vakuutusturva päättyy vakuutetun täytettyä 65 vuotta. Pariturvassa vakuutus päättyy vanhemman vakuutetuista täyttäessä 65 vuotta. Vakuutus
päättyy myös, kun vakuutusaika on kulunut umpeen tai kun vakuutuksesta on maksettu täysimääräinen kertakorvaus. Muut päättymissyyt on
lueteltu vakuutusehdoissa kohdassa 3.3.
Vakuutus päättyy myös, jos vakuutuksenottaja irtisanoo sen. Myös vakuutusyhtiö voi tietyissä tilanteissa irtisanoa vakuutuksen.

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

