Återbetalningsskydd för kredit
– låntagarens grundskydd

Tänk redan i dag på en trygg morgondag och förbered dig på de största riskerna för låntagare. Om de
realiseras kan de rubba familjens liv på många sätt. Lånebeloppen – i synnerhet då det gäller bolån
- har ökat år efter år och lånetiderna har blivit allt längre. Många låntagare dimensionerar sin kredit
enligt sina regelbundna inkomster och utgår från att de inte kommer att förändras. Under en lång
lånetid kan familjens ekonomi ändå variera betydligt.

Återbetalningsskyddet hjälper med lånebetalningen och med att hålla familjens
ekonomi i balans i följande situationer:

Sjukledighet – arbetsoförmåga på grund av sjukdom
eller olycksfall (löntagare och företagare)
månadsersättningar till beloppet av den försäkrade månadsbetalningen på krediten, högst 2 500 euro/mån.

Arbetslöshet (endast löntagare)
månadsersättningar till beloppet av den försäkrade månadsbetalningen på krediten, högst 2 500 euro/mån.

Allvarlig sjukdom (endast företagare)
det återstående försäkringsbeloppet ersätts, dock högst
300 000 euro.

Bestående men på grund av olycksfall (löntagare
och företagare)
det återstående försäkringsbeloppet eller en del av
det ersätts, dock högst 300 000 euro.

Dödsfall (löntagare och företagare)
det återstående försäkringsbeloppet ersätts, dock högst
300 000 euro.

Den här broschyren är inte en fullständig beskrivning av återbetalningsskyddet för kredit. Information om olika skyddsalternativ, innehållet i dem och ersättningsbegränsningar i
anslutning till dem finns i produktbeskrivningen som fås från andelsbankerna och i OP-nättjänsten på adressen op.fi. I försäkringsvillkoren finns noggranna och detaljerade grunder
för försäkringsersättningarna. Bestämmelser om allmänna ersättningsbegränsningar finns i lagen om försäkringsavtal.
Återbetalningsskydd för kredit beviljas av Pohjola Försäkring Ab och OP-Livförsäkrings Ab tillsammans. Skyddet vid arbetsoförmåga, arbetslöshet och allvarlig sjukdom beviljas
av försäkringsbolaget Pohjola Försäkring Ab, som är ett skadeförsäkringsbolag som i sin helhet ägs av OP Gruppen. Bolagets huvudkontor finns på adressen Gebhardsplatsen 1,
00510 Helsingfors. Livförsäkringen och försäkringen vid bestående men på grund av olycksfall beviljas av OP-Livförsäkrings Ab, som är ett av OP Gruppen helägt livförsäkringsbolag. Bolagets huvudkontor finns på adressen Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors.

Varför återbetalningsskydd?

Känner du till allt som vi enligt statistiken råkar
ut för årligen eller rent av dagligen?
•

Kontrollera om ditt livförsäkringsskydd är
tillräckligt

Varje år inträffar cirka 1 000 000 olycksfall som leder till
skador. Av dem inträffar nästan 800 000 under fritiden. Av
alla olycksfall leder 100 000 och av olycksfallen under fritiden
cirka 70 000 till sjukhusvård.
Var tredje finländare insjuknar i cancer under sitt liv.
Varje dag drabbas 9 människor i arbetsför ålder av slaganfall.
Varje år dör cirka 10 000 människor i arbetsför ålder. Av dem
dör cirka 3 000 på grund av olycksfall.
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_____ x 20 000 €/barn
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Totalbehov av livförsäkringsskydd

=

€

Skulle du klara dig på din inkomstrelaterade
arbetslöshets- eller sjukdagpenning?

Gällande livförsäkringsskydd

-

€

Inte ens en god utbildning eller yrkeskunskap garanterar i dagen
läge att arbetet är lika bestående som tidigare. Också unga, friska
människor kan tillfälligt eller bestående förlora sin arbetsförmåga
eller bli arbetslösa.
Vet du hur samhället stöder dig om du blir sjukledig eller arbetslös? Skulle du och din familj klara av att betala era regelbundna utgifter med de här ersättningarna (se tabellen nedan)?

(besparingar och placeringar)

-

€

Behov av ytterligare livförsäkringsskydd

=

€

•
•
•

Familjens lån
Vårdnadshavarnas
bruttoinkomster under året
Antal barn som ska försörjas

Nuvarande tillgångar

Kom ihåg att familjemedlemmarna också behöver annat personförsäkringsskydd, till exempel en försäkring vid allvarlig sjukdom,
för vårdkostnader och olycksfall. Är det här försäkringsskyddet för
din familj tillräckligt omfattande och uppdaterat?

Finländarnas livförsäkringsskydd
• Finländarna har sett till att försäkringsskyddet för bilar och

hus är i skick, men endast 37 % har en livförsäkring.
Hos cirka 60 % av dem som har tecknat en livförsäkring är
ersättningsbeloppet under 50 000 euro. Hos en tredjedel
rent av under 25 000 euro. De här beloppen är mycket små
jämfört med familjernas behov. Är försäkringsskyddet för din
familj rätt dimensionerat?

Inkomstrelaterad arbetslöshets- och sjukdagpenning
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•

Arbetslöshetsdagpenning

Hur skulle din familj
klara sig ekonomiskt, om...

Uppskatta till slut dina risker i anslutning till lånebetalningen genom att svara på riskkartläggningen nedan. Fundera utgående från
resultatet på om ditt försäkringsskydd samt dina ekonomiska buffertar, besparingar och placeringar är tillräckliga.

Tror du att någon av de här riskerna eller rent
av flera av dem kunde gälla också dig och att
•
•

1

Löneinkomsterna till följd av sjukdom eller
olycksfall skulle minska tillfälligt eller bestående till i snitt cirka 60 % från de normala

•
•

du inte utan extra arrangemang skulle klara lånebetalningen,
om du var tvungen att leva på sjukdagspenning eller endast
på arbetslöshetsersättning,
din familj inte skulle klara lånebetalningen, om du eller din
lånepartner avled,
ditt försäkringsskydd är bristfälligt,
du inte har tillräckliga besparingar eller placeringar för sådana
här situationer?

En minskning av löneinkomsterna skulle förorsaka
 små ekonomiska problem
 betydande ekonomiska problem
 mycket svåra ekonomiska problem.

2

Till följd av arbetslöshet

•
•
•

skulle inkomsterna tillfälligt minska till cirka hälften
av de normala
skulle det ta längre än väntat att hitta ett nytt jobb
skulle du vara tvungen att omskola dig

Arbetslösheten skulle förorsaka
 små ekonomiska problem
 betydande ekonomiska problem
 mycket svåra ekonomiska problem.

3

Du eller den andra låntagaren skulle avlida
Familjen skulle vara tvungen att
 sälja bostaden eller annan egendom
 ta mera lån
 lägga över ansvaret på borgensmän eller
tredjemanspantsättare.

Med låneskydd är du förberedd för de
största ekonomiska riskerna i ditt liv,
och kan försäkra återbetalningen av ditt
lån även i framtiden.
I sådana situationer innebär låneskyddet
ett tilläggs inkomst för dig och din familj,
som hjälper med återbetalningen av lånet
och håller er ekonomi i ordning.

?

Återbetalningsskyddet för kredit i ett nötskal

Vad?

Återbetalningsskyddet för kredit är en försäkring som kan dimensioneras enligt dina behov. Försäkringen består av två skyddsalternativ. Du kan teckna skyddet ensam eller tillsammans med
en lånepartner. Både den försäkrade och den medförsäkrade kan välja någotdera eller båda av
följande alternativ:
FÖRSÄKRAD

MEDFÖRSÄKRAD

Skydd vid arbetsoförmåga och arbetslöshet (löntagare) eller skydd vid arbetsoförmåga och allvarlig
sjukdom (företagare).

Skydd vid arbetsoförmåga och arbetslöshet (löntagare) eller skydd vid arbetsoförmåga och allvarlig
sjukdom (företagare).

Skydd vid bestående men på grund av olycksfall och
vid dödsfall (löntagare och företagare).

Skydd vid bestående men på grund av olycksfall och
vid dödsfall (löntagare och företagare).

Med återbetalningsskydd kan du skydda en ny eller gammal kredit i vilken:
• det försäkrade beloppet är högst 300 000 euro
• den kalkylmässiga månadsersättningen är högst 2 500 euro
• försäkringstiden är högst 30 år.
Det lönar sig att försäkra hela krediten. Om ditt försäkringsbehov är större än normalt, kan du
försäkra din kredit till över 100 % förutsatt, att de försäkrade maximibeloppen inte överskrids.
Om du sedan tidigare har ett vältäckande försäkringsskydd, kan du försäkra en del av din kredit. Då
måste du beakta att det i ett ersättningsfall är låntagaren själv som ansvarar för den oförsäkrade
delen av krediten eller månadsbetalningen på krediten.
Du kan skydda ditt lån med ett återbetalningsskydd om

För vem?

•
•
•

du är 18–59 år,
du är frisk och
din hemort har varit i Finland de senaste 12 månaderna.

En förutsättning för att skydd vid arbetsoförmåga och arbetslöshet eller allvarlig sjukdom ska
kunna beviljas är dessutom att du är anställd eller bedriver företagsverksamhet.

Varför?

Återbetalningsskyddet
• Täcker låntagarens största risker som kan försäkras.
• Hjälper med månadsbetalningarna på krediten eller återbetalningen av hela krediten i en
ekonomiskt svår livssituation då inkomsterna har minskat avsevärt från de normala.
• Hjälper med att skydda egendom som skaffats med lån.
• Hjälper med att skydda besparingar och placeringar.
Det är viktigt att skydda en kredit i synnerhet om du inte med tillräckliga försäkringar, besparingar
och placeringar har förberett dig på de situationer som återbetalningsskyddet för kredit omfattar och
ersätter. I andra försäkringar ingår inte ett motsvarande skydd som ersätter månadsbetalningarna
på en kredit vid arbetslöshet och arbetsoförmåga.
Fatta ett bra beslut och trygga både din och din familjs ekonomi med återbetalningsskydd för kredit
– redan idag!

Skyddsalternativ
och ersättningar

SKYDD

ERSÄTTNING

vid sjukledighet, dvs. vid arbetsoförmåga
på grund av sjukdom eller olycksfall

månadsersättning högst

2 500 €

vid arbetslöshet (endast löntagare)

månadsersättning högst

2 500 €

vid allvarlig sjukdom (endast företagare)

engångsersättning högst

300 000 €

vid bestående men på grund av olycksfall,
fr.o.m. invaliditetsklass 4

enligt invaliditetsklassen,
dock högst

300 000 €

vid dödsfall

engångsersättning högst

300 000 €
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MER INFORMATION FÅR DU
i OP-nättjänsten på adressen op.fi,
via telefontjänsten 010 253 0022, mån.–fre. kl. 9–16,
samtalspris 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min.
på ditt kontor.

Framgång tillsammans.

