Luoton takaisinmaksuturva
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: OP-Henkivakuutus Oy, 1030059-2, Helsinki, Suomi

Tuote: Turva tapaturmaisen pysyvän haitan ja
kuoleman varalta

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 vakuutettua tai hänen edunsaajiaan selviämään lainanmaksusta vakuutuksen kattamissa taloudellisesti haastavissa elämäntilanteissa. Vakuutuksessa on turva tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuoleman varalta, joiden
kohdatessa vakuutuksesta maksetaan jäljellä oleva vakuutusmäärä tai osa siitä. Korvauksella lyhennetään vakuutettua luottoa. Tähän vakuutukseen
palkansaaja voi liittää turvan työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalta ja yrittäjä turvan työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden varalta. Jälkimmäisistä turvista 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?
Vakuutus maksaa:

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutus ei kata

ʸ

jäljellä olevan vakuutusmäärän jos vakuutettu
menehtyy

X

vakuutustapahtumaa, joka on sattunut ennen vakuutuksen voimaantuloa

ʸ

jäljellä olevan vakuutusmäärän tai osan siitä, jos
vakuutettu vammautuu tapaturmaisesti

X

pysyvää haittaa, jossa haittaluokka on alle 4.

Korvattava määrä on
40 % haittaluokassa 4
50 % haittaluokassa 5
60 % haittaluokassa 6
70 % haittaluokassa 7
80 % haittaluokassa 8
90 % haittaluokassa 9
100 % haittaluokissa 10-20

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Tapaturmaista pysyvää haittaa ei korvata, jos vammautumisen
syynä on
leikkaus tai muu lääketieteellinen toimenpide, jos sitä ei ole
tehty tapaturman hoitamiseksi
alkoholin tai lääkkeiden myrkkyvaikutus.
Kuoleman osalta ei korvata
itsemurhaa, joka on tehty ennen kuin vuosi on kulunut
vakuutuksen alkamisesta.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
ʸ

Vakuutusta haettaessa tulee antaa vakuutusyhtiön pyytämät tiedot.

ʸ

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

