Luoton takaisinmaksuturva
– lainanottajan perusturva

Ajattele turvallista huomista jo tänään ja varaudu lainanottajan merkittävimpiin riskeihin, jotka toteutuessaan voivat horjuttaa perheen elämää suurestikin. Lainamäärät – erityisesti asuntoluottojen
määrät – ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa
säännöllisten tulojensa mukaan olettaen, että niissä ei tapahdu muutoksia. Pitkän laina-ajan kuluessa
perheen talous voi kuitenkin heilahtaa merkittävästi.

Takaisinmaksuturva auttaa selviämään
lainan takaisinmaksusta ja pitämään
perheen talouden tasapainossa
seuraavissa tilanteissa:
Sairausloma – sairauden tai tapaturman aiheuttama
työkyvyttömyys (palkansaaja ja yrittäjä)
maksetaan luoton vakuutetun kuukausierän suuruisia
kuukausikorvauksia, enintään 2 500 euroa/kk.

Työttömyys (vain palkansaaja)
maksetaan luoton vakuutetun kuukausierän suuruisia
kuukausikorvauksia, enintään 2 500 euroa/kk.

Vakava sairaus (vain yrittäjä)
korvataan jäljellä oleva vakuutusmäärä, kuitenkin enintään
300 000 euroa.

Tapaturmainen pysyvä haitta (palkansaaja ja yrittäjä)
korvataan jäljellä oleva vakuutusmäärä tai osa siitä,
kuitenkin enintään 300 000 euroa.

Kuolema (palkansaaja ja yrittäjä)
korvataan jäljellä oleva vakuutusmäärä, kuitenkin enintään
300 000 euroa.

Tämä esite ei ole täydellinen kuvaus luoton takaisinmaksuturvasta. Tietoa eri turvavaihtoehdoista, niiden sisällöstä ja niihin liittyvistä korvausrajoituksista on tuoteselosteessa,
jonka saa osuuspankeista sekä OP-verkkopalvelusta osoitteesta op.fi. Vakuutusehdoissa on vakuutuskorvausten tarkat ja yksityiskohtaiset perusteet. Yleisistä korvausrajoituksista
on säädetty vakuutussopimuslaissa.
Luoton takaisinmaksuturvan myöntävät Pohjola Vakuutus Oy ja OP-Henkivakuutus Oy yhdessä. Turvan työkyvyttömyyden-, työttömyyden ja vakavan sairauden varalta myöntää
vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus Oy, joka on OP Ryhmän kokonaan omistama vahinkovakuutusyhtiö. Yhtiön pääkonttori sijaitsee osoitteessa Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki.
Henki- ja tapaturmaisen pysyvän haitan vakuutukset myöntää OP-Henkivakuutus Oy, joka on OP Ryhmän kokonaan omistama henkivakuutusyhtiö. Yhtiön pääkonttori sijaitsee
osoitteessa Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki.

Miksi takaisinmaksuturva?

Tiesitkö, mitä kaikkea meille sattuu ja tapahtuu
tilastojen mukaan vuosittain tai jopa päivittäin?

Tarkista henkivakuutusturvasi riittävyys

•

Perheen lainat

+

€

Perheen huoltajien vuoden bruttotulot

+

€

Huollettavien lasten lukumäärä
_____ x 20 000 €/lapsi

+

€

Henkivakuutusturvan kokonaistarve

=

€

Voimassaoleva henkivakuutusturva

-

€

Nykyiset varat
(säästöt ja sijoitukset)

-

€

Henkivakuutusturvan lisätarve

=

€

•
•
•

Noin 1 000 000 vammaan johtavaa tapaturmaa vuosittain,
joista vajaat 800 000 tapahtuu vapaa-ajalla. Kaikista tapaturmista 100 000, ja vapaa-ajan tapaturmista noin 70 000,
johtaa sairaalahoitoon.
Joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana
syöpään.
Päivittäin 9 työikäistä saa aivohalvauksen.
Noin 10 000 työikäistä ihmistä kuolee vuosittain. Näistä
tapaturmissa noin 3 000.

Tulisitko toimeen ansiosidonnaisella
työttömyys- tai sairauspäivärahallasi?
Hyväkään koulutus tai ammattitaito ei nykyisin takaa työpaikan
pysyvyyttä kuten aiemmin. Myös nuoret, hyväkuntoiset ihmiset
voivat menettää työkykynsä tilapäisesti tai pysyvästi tai joutua
työttömäksi.
Tiesitkö, millaista turvaa saat yhteiskunnalta, jos joudut sairauslomalle tai jäät työttömäksi? Selviäisitkö sinä ja perheesi
säännöllisistä menoistanne tällaisten korvausten (ks. alla oleva
taulukko) varassa?

Muista, että perheenjäsenet tarvitsevat myös muuta henkilövakuutusturvaa kuten vakuutuksen vakavan sairauden, hoitokulujen ja tapaturman varalta. Onko perheesi vakuutusturva tältä
osin riittävän kattava ja ajan tasalla?

Suomalaisten henkivakuutusturva

Ansiosidonnainen sairaus- ja työttömyyspäiväraha
5 000

5 000

0 €/kk

Palkka
Lähde: kela.fi ja ytk.fi 2019

Sairauspäiväraha
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•

Suomalaiset ovat huolehtineet hyvin autojen ja kotien vakuutusturvasta, mutta henkivakuutus on vain noin 37 %:lla.
Noin 60 %:lla henkivakuutuksen ottaneista korvausmäärä on
alle 50 000 euroa. Kolmanneksella jopa alle 25 000 euroa.
Summat ovat erittäin pienet verrattuna perheiden tarpeisiin.
Onko sinun perheesi vakuutusturva oikealla tasolla?

1 500
1 070
1 209

•

Työttömyyspäiväraha

Miten perheesi
selviäisi taloudellisesti, jos...

Arvioi lopuksi lainanhoidon riskit omalta osaltasi vastaamalla alla
olevan riskikartoituksen kysymyksiin ja pohdi lopputuloksen pohjalta vakuutusturvasi sekä taloudellisten puskureittesi, säästöjen
ja sijoitusten, riittävyyttä.

Totesitko, että jokin tai jopa useampikin
luetelluista riskeistä voisi toteutua myös
sinun kohdallasi ja että

1

•

Palkkatulot pienenisivät tilapäisesti tai pysyvästi keskimäärin noin 60 %:iin normaalista
sairastumisen tai onnettomuuden vuoksi

•

•
•

et selviäisi ilman lisäjärjestelyjä lainanhoitokuluista, jos joutuisit elämään sairauspäivärahalla tai jäisit pelkän työttömyyskorvauksen varaan
perheesi ei selviäisi lainanhoidosta, jos sinä tai lainakumppanisi menehtyisi
vakuutusturvasi on puutteellinen
sinulla ei ole riittäviä säästöjä tai sijoituksia tällaisten tilanteiden varalta.

Palkkatulojen pienentyminen aiheuttaisi
 vähäisiä taloudellisia ongelmia
 merkittäviä taloudellisia ongelmia
 erittäin merkittäviä taloudellisia ongelmia.

2

Työttömyyden seurauksena

•
•
•

tulot pienenisivät tilapäisesti noin puoleen
normaalista
uuden työpaikan löytäminen kestäisi odotettua
pidempään
joutuisit kouluttautumaan uudelleen.

Työttömyys aiheuttaisi
 vähäisiä taloudellisia ongelmia
 merkittäviä taloudellisia ongelmia
 erittäin merkittäviä taloudellisia ongelmia.
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Sinä tai toinen lainanottajista menehtyisi
Perhe joutuisi
 myymään asunnon tai muuta omaisuutta
 ottamaan lisälainaa
 laittamaan takaajat tai vierasvelkapantinantajat vastuuseen.

Luoton takaisinmaksuturvalla voit varautua
elämäsi suurimpiin taloudellisiin riskeihin, ja
turvata näin lainasi takaisinmaksun tulevaisuudessakin.
Turva tuo näissä tilanteissa sinulle ja perheellesi
lisätuloa, joka auttaa selviämään lainan maksamisesta ja pitämään sinun ja perheesi talouden
tasapainossa.

?

Luoton takaisinmaksuturva pähkinänkuoressa

Mikä?

Luoton takaisinmaksuturva on tarpeidesi mukaan mitoitettavissa oleva vakuutus, joka koostuu
kahdesta turvavaihtoehdosta. Turvan voit ottaa yksin tai yhdessä lainakumppanisi kanssa. Sekä
vakuutettu että kanssavakuutettu voivat valita jommankumman tai molemmat seuraavista
vaihtoehdoista:
VAKUUTETTU

KANSSAVAKUUTETTU

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

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

Turva tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuoleman
varalta (palkansaaja ja yrittäjä).

Turva tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuoleman
varalta (palkansaaja ja yrittäjä).

Takaisinmaksuturvalla voit turvata uuden tai vanhan luottosi, jonka:
• vakuutettava määrä on enintään 300 000 euroa
• laskennallinen kuukausikorvaus on enintään 2 500 euroa
• vakuutusaika on enintään 30 vuotta
Luotto kannattaa vakuuttaa kokonaan. Jos vakuutustarpeesi on normaalia suurempi, voit vakuuttaa
luottosi yli 100%:sti, edellyttäen, että vakuutettavat enimmäiskorvausmäärät eivät ylity.
Jos sinulla on ennestään kattava vakuutusturva, voit vakuuttaa osan luotostasi. Tällöin tulee ottaa
huomioon että, korvaustilanteessa vakuuttamaton osa luotosta tai luoton kuukausierästä jää
lainanottajan omalle vastuulle.

Kenelle?

Voit turvata lainasi takaisinmaksuturvalla, jos
• olet 18–59-vuotias,
• olet terve ja
• kotipaikkasi on ollut Suomessa viimeiset 12 kuukautta.

Turva työkyvyttömyyden ja työttömyyden tai vakavan sairauden varalta edellyttää lisäksi työssäoloa
tai yritystoiminnan harjoittamista.

Miksi?

Takaisinmaksuturva
• Kattaa lainanottajan merkittävimmät, vakuutettavat riskit.
• Auttaa selviämään luoton kuukausierien tai koko luoton maksamisesta taloudellisesti haastavassa elämäntilanteessa, jossa tulot ovat pienentyneet huomattavasti normaalista.
• Auttaa suojaamaan lainalla hankittua omaisuutta.
• Auttaa suojaamaan säästöjä ja sijoituksia.
Luoton turvaaminen on tärkeää varsinkin silloin, jos et ole varautunut riittävillä vakuutuksilla, säästöillä ja sijoituksilla takaisinmaksuturvan kattamien ja korvaamien tilanteiden varalta. Vastaavaa luoton kuukausierät korvaavaa turvaa työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalta ei ole muunlaisissa
vakuutuksissa.
Tee hyvä päätös, ja turvaa oma sekä perheesi talous luoton takaisinmaksuturvalla – jo tänään!

Turvavaihtoehdot
ja korvaukset

TURVA

KORVAUS

sairausloman eli sairauden tai tapaturman
aiheuttaman työkyvyttömyyden varalta

kuukausikorvaus enintään

2 500 €

työttömyyden varalta (vain palkansaaja)

kuukausikorvaus enintään

2 500 €

vakavan sairauden varalta (vain yrittäjä)

kertakorvaus enintään

300 000 €

tapaturmaisen pysyvän haitan varalta,
haittaluokasta 4 alkaen

haittaluokan mukaisesti,
kuitenkin enintään

300 000 €

kuoleman varalta

kertakorvaus enintään

300 000 €
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LISÄTIETOJA SAAT
OP-verkkopalvelusta osoitteessa op.fi
OP 0100 0500 puhelinpalvelusta (ma–pe 8–18, pvm/mpm)
omasta konttoristasi.

Yhdessä hyvä tulee.

