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TURVAA LAINASI 
TAKAISINMAKSU
Elämä ei aina suju omien suunnitelmien 
mukaan. Kun turvaat lainasi Lainaturval-
la, sinun ei tarvitse olla huolissasi, vaikka 
elämäntilanteesi yllättäen muuttuu. 
Lainaturva suojaa sinua ja perhettäsi 
yllättävien tilanteiden varalta ja auttaa 
lainan hoitamisessa, jos tulosi piene-
nevät esim. tapaturman, sairauden tai 
työttömyyden johdosta. Näin perheesi 
taloudellinen tasapaino säilyy vaikeina-
kin aikoina.

Voit valita Laajan tai Suppean 
Lainaturvan, tarpeittesi mukaan. Tässä 
tuoteselosteessa kerrotaan sekä Laajan 
että Suppean Lainaturvan sisällöstä ja 
oleellisista korvausrajoituksista. Tutus-
tu myös vakuutusehtoihin, joissa on 
yksityiskohtaiset tiedot vakuutusten kor-
vauksista ja niihin liittyvistä rajoituksista.

LAAJA LAINATURVA
Laaja Lainaturva sisältää turvan työky-
vyttömyyden (sairausloma), työttömyy-
den tai sairaalahoidon, tapaturmaisen 
pysyvän haitan ja kuoleman varalta. Voit 
ottaa vakuutuksen yksilöturvana itsellesi 
tai pariturvana yhdessä puolisosi tai 
toisen luotonottajan kanssa. Paritur-
vassa puolison tai toisen luotonottajan 
turva kattaa kuoleman ja tapaturmaisen 
pysyvän haitan.

Laajasta Lainaturvasta maksetaan 
korvausta työkyvyttömyydestä, työttö-
myydestä ja sairaalahoidosta. Vakuutuk-
sesta korvataan vakuutushakemuksessa 
mainittuun kuukausierään perustuvia 
päivä- ja kuukausikorvauksia. Kuoleman-
tapauksen ja tapaturmaisen pysyvän hai-
tan varalta Laaja Lainaturva kattaa jäljellä 
olevan vakuutetun luottopääoman.

Laajan Lainaturvan myöntää AXA, 
joka on erikoistunut luottoihin liittyviin 
vakuutuksiin. Tuoteselosteen lopussa on 
lisätietoa vakuutusyhtiöstä.

Laajan Lainaturvan sisältö
Vakuutushakemuksessa ensin mainit-
tu vakuutettu on turvattu koko lai-
na-ajan Laajalla Lainaturvalla ehtojen 
mukaisin rajoituksin:

• sairaudesta tai tapaturmasta johtu-
van työkyvyttömyyden (sairausloman) 
ja

• työttömyyden (vain palkansaajille) tai 
sairaalahoidon (vain yritystoimintaa 
harjoittaville) ja

• tapaturmaisen pysyvän haitan ja
• kuoleman varalta.

Lainaturva suojaa  
sinua ja perhettäsi  

yllättävien tilanteiden  
varalta ja auttaa lainan  

hoitamisessa, jos  
tulosi pienenevät esim.  

tapaturman, sairauden tai 
työttömyyden johdosta.
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le/toiselle luotonottajalle (vakuutus-
hakemuksessa kanssavakuutettu), on 
hän turvattu koko laina-ajan

• tapaturmaisen pysyvän haitan ja
• kuoleman varalta.

Laajan Lainaturvan saamisen  
edellytykset
Laaja Lainaturva tehdään uuteen luot-
toon luottosopimuksen teon yhteydessä 
tai nykyiseen lainaan esim. kuukausierän 
muutostilanteessa. Yhden tai useamman 
turvatun luoton yhteismäärä voi olla 
enintään 200 000 €/vakuutettu henkilö.

Laajan Lainaturvan saamisen edellytyk-
set ovat:

Vakuutushakemuksessa ensin mainittu 
henkilö on:

• 18-55 -vuotias,
• terve ja
• ollut keskeytyksettä työssä tai työ- tai 

virkasuhteessa tai harjoittanut yritys-
toimintaa kuuden viime kuukauden 
ajan ja tämä jatkuu edelleen.

Puoliso/toinen luotonottaja (vakuutusha-
kemuksessa kanssavakuutettu) on:

• 18-55 -vuotias ja
• terve.

Terveellä tarkoitetaan tässä yhteydessä, 
että sinulla ei tällä hetkellä ole mitään 
vaivaa, vammaa, tautia tai kroonista tai 
ajoittaista sairautta etkä ole minkään 
vaivan, vamman, taudin tai sairauden 
takia hakeutunut lääkärin tutkimuksiin 
tai hoitoon hakemuksen päiväystä 
edeltäneiden 12 kuukauden aikana etkä 

ole tietoinen tällaisen tutkimuksen tai 
hoidon tarpeesta.

Mikäli turvattavan luoton tai siitä 
vakuutetun osan määrä on yli 85 000 €, 
vakuutetulta edellytetään lisäksi, että 
hän ei ole koskaan sairastanut aivoveri-
suonisairautta, sydäninfarktia tai syöpää.

Lääkärinhoito tarkoittaa mm. 
jatkuvaa lääkehoitoa, sairaalahoitoa ja 
lääkärissäkäyntejä.

Sairauksilla ei tarkoiteta tavanomais-
ta vilustumista, vatsakipuja tai muita 
tilapäisiä ja lyhytaikaisia vaivoja.

Laaja Lainaturva voidaan myöntää
velkakirjaluottoon, jonka:

• laina-aika on enintään 30 vuotta
• turvattavan luoton tai sen turvattavan 

osan määrä tai turvattujen luottojen 
yhteismäärä on enintään 200 000 €

• takaisinmaksu tapahtuu kuukau-
sierinä ja kuukausierä on enintään 
1 350 €.

Työkyvyttömyysturva (sairausloma)
Kun sairaudesta tai tapaturmasta 
johtuva työkyvyttömyys (sairausloma) 
on kestänyt yhtäjaksoisesti 30 päivää, 
maksetaan kultakin seuraavalta työkyvyt-
tömyyspäivältä korvausta. Se lasketaan 
todellisten työkyvyttömyyspäivien 
mukaan päiväkorvauksena, joka on 1/30 
vakuutushakemuksessa ilmoitetusta 
kuukausierästä.

Jos työkyvyttömyys jatkuu, makse-
taan korvauksia siihen saakka, kunnes 
vakuutettu palaa työhön tai vakuutus 
lakkaa. Korvausta maksetaan enintään 
12 kuukauden (360 päivän) ajalta samas-
ta sairaudesta tai tapaturmasta aiheutu-
neen työkyvyttömyyden perusteella ja 
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yhteensä enintään 36 kuukaudelta (1080 
päivältä) useasta sairaudesta tai tapatur-
masta aiheutuneen työkyvyttömyyden 
perusteella.

Kuukausikorvaukset ovat verotet-
tavaa ansiotuloa, joista vakuutusyhtiö 
vähentää ennakonpidätyksen. Korva-
usta haettaessa on vakuutetulla oltava 
lääkärin antama todistus työkyvyttömyy-
destä. Työkyvyttömyysturva on voimassa 
sekä palkansaajilla että yritystoimintaa 
harjoittavilla henkilöillä.

Korvausta ei makseta, jos työkyvyt-
tömyyden (sairausloman) syynä on 
esimerkiksi jokin seuraavista:

• lääketieteellisesti todentamaton 
selkäkipu tai vastaava vaiva

• raskaus, synnytys, keskenmeno tai 
abortti

• alkoholin tai lääkkeiden käyttö 
muutoin kuin lääkärin määräysten 
mukaisesti

• psyykkinen sairaus tai oire tai muu 
mielenterveydellinen häiriö tai 
stressistä johtuva tila

• palvelu rauhanturvaamistyötehtävissä

Täydelliset korvausrajoitukset ovat 
Laajan Lainaturvan vakuutusehdoissa.

Työttömyysturva
Turva työttömyyden varalta on voimassa 
vain palkansaajilla.

Korvausperusteena on vakuutetun 
työ- tai virkasuhteen päättyminen 
tuotannollisista ja taloudellisista syistä. 
Korvauksen maksamisen edellytyksenä 
on, että vakuutuksen alkamisesta on 
kulunut vähintään 60 päivää, kun vakuu-

tettu saa tiedon työttömyydestä ja sen 
seurauksena joutuu työttömäksi.

Vakuutetun henkilön tulee olla työtön 
ja rekisteröitynyt työvoimatoimistoon 
työttömäksi työnhakijaksi. Sen jälkeen, 
kun työttömyys on kestänyt yhtäjaksoi-
sesti 30 päivää työttömyyspäivärahan 
omavastuuajan alkamisesta, makse-
taan korvausta kultakin seuraavalta 
työttömyyspäivältä. Korvaus lasketaan 
todellisten työttömyyspäivien mukaan 
päiväkorvauksena, joka on 1/30 vakuu-
tushakemuksessa ilmoitetusta kuukausi-
korvauksesta.

Korvauksia maksetaan, kunnes 
työttömyys päättyy tai vakuutus lakkaa, 
mutta kuitenkin enintään 12 kuukaudelta 
samasta työttömyydestä. Kun korvauksia 
on maksettu 12 kuukaudelta, edellyte-
tään seuraavan korvauksen saamiseksi 
6 kuukauden yhtäjaksoista työssäoloa. 
Korvauksia työttömyyden perusteella 
maksetaan yhteensä enintään 24 kuu-
kaudelta (720) päivältä. Kuukausikorva-
ukset ovat verotettavaa ansiotuloa.

Korvausta ei makseta, jos:
• vakuutettu joutuu lomautetuksi
• vakuutetun työttömäksi joutuminen 

on tahallista tai sen syynä on esimer-
kiksi määräaikaisen työsopimuksen, 
viran tai virkasuhteen määräajan 
päättyminen

• vakuutettu on toistuvasti toiminut 
ammatissa, jossa kausittainen työttö-
myys on toistuvaa tai säännöllistä

• vakuutettu on yritystoimintaa har-
joittava henkilö tai perheenjäsen tai 
läheisen yhtiön palveluksessa
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• vakuutettu saa tai on oikeutettu 
saamaan irtisanomisajan palkkaa tai 
lomakorvausta.

• vakuutettu suorittaa työttömyysetuu-
della tuettuja omaehtoisia opintoja.

Täydelliset korvausrajoitukset ovat 
Laajan Lainaturvan vakuutusehdoissa.

Sairaalahoitoajan turva
Saadakseen korvauksen sairaalassaolo-
ajalta on vakuutetun oltava sairaalahoi-
dossa vähintään 7 peräkkäistä päivää. 
Tällöin korvataan yhden vakuutusha-
kemuksessa mainitun kuukausierän 
suuruinen summa. Mikäli sairaalahoito 
jatkuu, maksetaan jokaiselta seuraavalta 
sairaalahoitopäivältä korvausta siihen 
asti, kunnes sairaalahoito päättyy tai 
vakuutus lakkaa. Korvaus lasketaan 
todellisten sairaalassaolopäivien 

mukaan päiväkorvauksena, joka on 1/30 
vakuutushakemuksessa ilmoitetusta 
kuukausierästä.

Korvausta maksetaan enintään 12 
kuukauden (360 päivän) ajalta samasta 
sairaudesta tai tapaturmasta aiheu-
tuneen sairaalahoidon perusteella ja 
yhteensä enintään 36 kuukaudelta (1011 
päivältä) useasta sairaudesta tai tapa-
turmasta aiheutuneen sairaalahoidon 
perusteella.

Kuukausikorvaukset ovat verotet-
tavaa ansiotuloa, josta vakuutusyhtiö 
suorittaa ennakonpidätyksen. Sairaala-
hoitoajan turvaan ovat oikeutettuja vain 
yritystoimintaa harjoittavat henkilöt.

Korvausrajoitukset ovat samat kuin 
työkyvyttömyysturvassa. Niiden lisäksi 
sairaalahoitoturvassa on rajoituksia, 
jotka liityvät kosmeettiseen hoitoon 
tai kauneushoitoon. Täydelliset korva-



8

tarkoittaa haittaluokkaa 12) vakuutuksen 
voimassaoloaikana, korvaa Laaja Laina-
turva vakuutetun tapaturmaisen pysyvän 
haitan toteamispäivänä jäljellä olevan 
vakuutetun luottopääoman.

Lisäksi korvataan enintään kolmen 
kuukauden ajalta välittömästi ennen 
vamman toteamispäivää maksamat-
ta jääneet, vakuutushakemuksessa 
määritellyt luoton kuukausierät. Jos 
molemmat vakuutetut vammautuvat 
tapaturmaisesti ja pysyvästi samassa 
onnettomuudessa, ovat molemmat 
oikeutettuja puoleen yllä mainitusta 
korvauksesta. Tapaturmaisen pysyvän 
haitan perusteella maksettava korvaus 
on vakuutetulle veroton.

Korvausta ei makseta, jos vammautumi-
sen syynä on esimerkiksi:

• leikkaus tai muu lääketieteellinen 
toimenpide, jos sitä ei ole tehty 
tapaturmasta aiheutuneen vamman 
hoitamiseksi

• alkoholin, lääke- tai muun huumaa-
van aineen myrkkyvaikutus

• toimiminen rauhanturvaamistyöteh-
tävissä.

Täydelliset korvausrajoitukset ovat 
Laajan Lainaturvan vakuutusehdoissa.

usrajoitukset ovat Laajan Lainaturvan 
vakuutusehdoissa.

Turva kuoleman varalta
Mikäli jompikumpi vakuutetuista kuolee 
vakuutuksen voimassaoloaikana, korva-
taan Laajasta Lainaturvasta vakuutetun 
kuolinpäivän mukainen jäljellä oleva 
vakuutettu luottopääoma. Lisäksi korva-
taan enintään kolmen kuukauden ajalta 
välittömästi ennen kuolemaa maksa-
matta jääneet vakuutushakemuksessa 
määritellyt luoton kuukausierät. Mikäli 
vakuutetut kuolevat samanaikaisesti, on 
kummankin edunsaajilla oikeus puoleen 
kuolemantapauskorvauksesta. Korvaus 
on enintään 200 000 € ja se on pantattu 
OmaSäästöpankille vakuutushakemuk-
sessa mainitun luoton pääoman, korko-
jen ja muiden maksujen vakuudeksi.

Kuolemantapauskorvaus on veroton 
siltä osin, kun se kohdistuu jäljellä ole-
vaan lainapääomaan. Mahdollista ylime-
nevää osaa verotetaan kuten muuta kuo-
lemantapauskorvausta. Ylimenevä osa 
on kullekin edunsaajalle veroton 35 000 
euroon asti, mikäli edunsaajina ovat lähi-
omaiset. Lesken saamasta ylimenevästä 
osasta on verotonta puolet, kuitenkin 
vähintään 35 000 euroa. Edellä mainitut 
verovapaat osat ylittävä korvausmäärä 
on perintöveron alaista. Muille edun-
saajille ylimenevä osa on verotettavaa 
pääomatuloa. Tiedot perustuvat vuoden 
2016 verolainsäädäntöön.

Turva tapaturmaisen pysyvän  
haitan varalta
Mikäli jompikumpi vakuutetuista 
vammautuu tapaturmaisesti ja pysyvästi 
(vähintään 60 % invaliditeetti, mikä 

Tapaturmaisen pysyvän  
haitan perusteella  

maksettava korvaus on 
vakuutetulle veroton.
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Vakuutusmaksu on yksilöturvassa 8,9 % 
vakuutushakemuksessa määritellystä

kuukausi-erästä. Yhdessä puolison 
tai muun luotonottajan kanssa otetussa 
pariturvassa vakuutusmaksu on 9,9 % 
vakuutushakemuksessa määritellystä 
kuukausierästä. Koska vakuutukse-
nantajan korvausvastuu työttömyyden 
perusteella alkaa 60 päivän kuluttua 
vakuutussopimuksen voimaantulosta, 
veloitetaan vakuutusmaksua työttö-
myysturvan osalta vasta turvan tultua 
voimaan. Vakuutusmaksuerät ovat 
vakuutushakemuksen liitteessä olevassa 
laskelmassa.

Vakuutusmaksu veloitetaan kuu-
kausittain e-laskulla tai suoramaksulla. 
Vakuutusmaksun eräpäivä ilmoitetaan 
vakuutuskirjassa. Mikäli maksua ei voida 
veloittaa, AXA irtisanoo vakuutuksen 
vakuutussopimuslain mukaisesti.

Laajan Lainaturvan voimassaolo
Lainaturva tulee voimaan sinä päivänä, 
jolloin vakuutushakemus allekirjoitetaan 
ellei muusta ajankohdasta ole erityisesti 
sovittu. Lainaturva päättyy yleensä 
laina-ajan päättyessä tai viimeistään, 
kun 30 vuotta on kulunut vakuutuksen 
alkamisesta tai kun vakuutettu/kans-
sa-vakuutettu täyttää 65 vuotta. Muut 
päättymistapaukset on lueteltu Laajan 
Lainaturvan vakuutusehdoissa.
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SUPPEA  
LAINATURVA
Suppea Lainaturva antaa turvaa kuole-
man ja tapaturmaisen pysyvän haitan 
varalta. Voit ottaa sen yksilöturvana 
itsellesi tai pariturvana yhdessä puolisosi 
tai toisen luotonottajan kanssa, jolloin 
hänellä on myös turva kuoleman ja 
tapaturmaisen pysyvän haitan varalta. 
Suppea Lainaturva korvaa kuolemanta-
pauksesta ja pysyvästä haitasta vakuu-
tushakemuksen liitteenä olevan laskel-
man mukaisen jäljellä olevan vakuutetun 
lainapääoman. Lainaturvan myöntää 
AXA, joka on erikoistunut luottoihin 
liittyviin vakuutuksiin.

Suppean Lainaturvan sisältö
Vakuutushakemuksessa mainitut henki-
löt ovat vakuutettuina koko laina-ajan 
ehtojen mukaisin rajoituksin Suppealla 
Lainaturvalla:

• tapaturmaisen pysyvän haitan ja
• kuoleman varalta.

Suppean Lainaturvan saamisen  
edellytykset
Vakuutushakemuksessa mainitulta 
henkilöltä (vakuutettu ja mahdollinen 
kanssavakuutettu) edellytetään, että hän 
vakuutuksen allekirjoittamishetkellä on:

• 18–55 -vuotias ja
• terve.

Terveellä tarkoitetaan tässä yhteydessä, 
että sinulla ei tällä hetkellä ole mitään 
vaivaa, vammaa, tautia tai kroonista tai 
ajoittaista sairautta etkä ole minkään 
vaivan, vamman, taudin tai sairauden 

takia hakeutunut lääkärin tutkimuksiin 
tai hoitoon hakemuksen päiväystä 
edeltäneiden 12 kuukauden aikana etkä 
ole tietoinen tällaisen tutkimuksen tai 
hoidon tarpeesta.

Mikäli turvattavan luoton tai siitä 
vakuutetun osan määrä on yli 85 000 € 
tai laina-aika yli 15 vuotta, vakuutetulta 
edellytetään lisäksi, että hän ei ole kos-
kaan sairastanut aivoverisuonisairautta, 
sydäninfarktia tai syöpää.

Lääkärinhoito tarkoittaa mm. 
jatkuvaa lääkehoitoa, sairaalahoitoa ja 
lääkärissäkäyntejä.

Sairauksilla ei tarkoiteta tavanomais-
ta vilustumista, vatsakipuja tai muita 
tilapäisiä ja lyhytaikaisia vaivoja.

Suppea Lainaturva voidaan liittää 
velkakirjaluottoon, jonka:

• laina-aika on enintään 20 vuotta,
• lainaturvalla turvattavan luoton 

tai sen turvattavan osan määrä tai 
turvattujen luottojen yhteismäärä saa 
olla enintään 135 000 € ja

• takaisinmaksu tapahtuu kuukausieri-
nä tai puolivuosittain.

Turva kuoleman varalta
Mikäli jompikumpi vakuutetuista kuolee 
vakuutuksen voimassaoloaikana, kor-
vataan Suppeasta Lainaturvasta vakuu-
tetun kuolinpäivän mukainen jäljellä 
oleva vakuutettu luottopääoma. Lisäksi 

Suppea Lainaturva antaa 
turvaa kuoleman ja  

tapaturmaisen pysyvän 
haitan varalta. 



SU
P

P
E

A
 L

A
IN

A
TU

R
VA

korvataan enintään kolmen kuukauden 
ajalta välittömästi ennen kuolemaa mak-
samatta jääneet vakuutushakemuksessa 
määritellyt luoton kuukausierät. Mikäli 
vakuutetut kuolevat samanaikaisesti, on 
kummankin edunsaajilla oikeus puoleen 
kuolemantapauskorvauksesta. Korvaus 
on enintään 135 000 € ja se on pantattu 
Säästöpankille vakuutushakemuksessa 
mainitun luoton pääoman, korkojen ja 
muiden maksujen vakuudeksi.

Kuolemantapauskorvaus on veroton 
siltä osin, kun se kohdistuu jäljellä ole-
vaan lainapääomaan. Mahdollista ylime-
nevää osaa verotetaan kuten muuta kuo-
lemantapauskorvausta. Ylimenevä osa 
on kullekin edunsaajalle veroton 35 000 
euroon asti, mikäli edunsaajina ovat lähi-
omaiset. Lesken saamasta ylimenevästä 
osasta on verotonta puolet, kuitenkin 
vähintään 35 000 euroa. Edellä mainitut 
verovapaat osat ylittävä korvausmäärä 
on perintöveron alaista. Muille edun-
saajille ylimenevä osa on verotettavaa 
pääomatuloa. Tiedot perustuvat vuoden 
2015 verolainsäädäntöön.

Turva tapaturmaisen pysyvän  
haitan varalta
Mikäli jompikumpi vakuutetuista 
vammautuu tapaturmaisesti ja pysyvästi 
(vähintään 60 % invaliditeetti, mikä 
tarkoittaa haittaluokkaa 12) vakuutuksen 
voimassaoloaikana, korvaa Suppea 
Lainaturva vakuutetun tapaturmaisen 
pysyvän haitan toteamispäivänä jäljellä 
olevan vakuutetun luottopääoman.

Lisäksi korvataan enintään kolmen 
kuukauden ajalta välittömästi ennen 
vamman toteamispäivää maksamat-
ta jääneet, vakuutushakemuksessa 

määritellyt luoton kuukausierät. Jos 
molemmat vakuutetut tapaturmaisesti 
ja pysyvästi vammautuvat samassa 
onnettomuudessa, ovat molemmat 
oikeutettuja puoleen yllä mainitusta 
korvauksesta. Tapaturmaisen pysyvän 
haitan perusteella maksettava korvaus 
on vakuutetulle veroton.
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Korvausta ei makseta, jos vammautumi-
sen syynä on esimerkiksi:

• leikkaus tai muu lääketieteellinen 
toimenpide, jos sitä ei ole tehty 
tapaturmasta aiheutuneen vamman 
hoitamiseksi

• alkoholin, lääke- tai muun huumaa-
van aineen myrkkyvaikutus

• toimiminen rauhanturvaamistyöteh-
tävissä.

Täydelliset korvausrajoitukset ovat Sup-
pean Lainaturvan vakuutusehdoissa.

Suppean Lainaturvan voimassaolo
Lainaturva tulee voimaan vakuutus-
hakemuksessa ilmoitettuna päivänä 
edellyttäen, että vakuutusyhtiö voi 
myöntää turvan. Vakuutusehdot lähete-
tään vakuutuskirjan mukana. Vakuutus 
päättyy yleensä laina-ajan päättyessä tai 
viimeistään, kun 20 vuotta on kulunut va-
kuutuksen alkamisesta tai kun vakuutet-
tu/ kanssavakuutettu täyttää 71 vuotta. 
Muut vakuutuksen päättymissyyt ovat 
Suppean Lainaturvan vakuutusehdoissa.

LAINA- MAKSUVAIHTOEHTO 15 000 € 50 000 € 100 000 €
AIKA

10 v. Sisältyy Suppea Lainaturva 170  551  1096

 Ei sisälly vakuutusta  160  532  1064

15 v. Sisältyy Suppea Lainaturva 130  417  826

 Ei sisälly vakuutusta  119  397  795

20 v. Sisältyy Suppea Lainaturva  110  352  695

 Ei sisälly vakuutusta  100  332  664

Esimerkkitaulukko Suppean Lainaturvan vakuutusmaksuista
Taulukon maksut ovat Suppean Lainaturvan pariturvan vakuutusmaksuja, 
jossa puolisot ovat 35 -vuotiaita ja luoton korko on 5 %.

Vakuutusmaksu voidaan lisätä luoton määrään. Maksun vaikutus on taulu-
kossa kohdassa ”Sisältyy Suppea Lainaturva”. Sen alapuolella ”Ei sisälly 
vakuutusta”. Suppea Lainaturva voidaan maksaa yhdellä kertaa koko 
vakuutusajalta myös käteisellä, jolloin esimerkkipariskunnan vakuutusmaksu 
on 609 euroa 15.000 euron lainassa, jos laina-aika on 10 vuotta.
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Suppean Lainaturvan vakuutusmaksu
Vakuutuksenottaja saa pankissa vakuu-
tusmaksusta laskelman ennen vakuu-
tussopimuksen solmimista. Laskelma 
annetaan vakuutuksenottajalle vakuu-
tushakemuksen liitteenä vakuutussopi-
muksen synnyttyä. Koska vakuutuksesta 
maksettava korvaussumma on aleneva, 
vakuutusmaksu on etupainotteinen.

Suppean Lainaturvan vakuutusmaksun 
palauttaminen
Jos vakuutus päättyy vakuutuksenotta-
jan tai AXAn irtisanomisen vuoksi ennen 
sovitun vakuutuskauden päättymistä tai 
jos laina maksetaan pois ennen sovitun 
laina-ajan päättymistä, AXAlla on oikeus 
vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka 
vakuutus on ollut voimassa. Muu osa 
vakuutuksenottajan maksamista vakuu-
tuskauden maksuista palautetaan.

Koska vakuutusmaksu on etupainot-
teinen, vakuutusmaksusta palautuva 
osuus pienenee alkuvuosina nopeam-
min kuin loppuvuosina, eikä palautuksen 
määrää lasketa jakamalla vakuutus-
maksua tasaisesti koko vakuutusajalle. 
Palautuksen määrään vaikuttaa muun 
muassa vakuutetun ikä, kulunut luottoai-
ka ja vakuutusturvan sisältö palautushet-
kellä. Palautus vastaa sitä osaa vakuu-
tusmaksua, joka kohdistuu vakuutuksen 
päättymisen jälkeiseen aikaan.

Henkivakuutusmaksun palautus 
lasketaan käyttämällä samaa kaavaa 
kuin laskettaessa vakuutetun maksamaa 
vakuutusmaksua. AXA vähentää palau-
tuksesta 17 € vakuutuksen hoito- ja käsit-
telykuluina. Vähennys ei koskaan ylitä 10 
% vakuutuskauden vakuutusmaksusta. 
Maksua ei palauteta, jos irtisanominen 

johtuu vakuutuksenottajan vilpillisesti 
antamista puutteellisista tai virheellisistä 
tiedoista vakuutusta tehtäessä.
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Vakuutuksen irtisanominen
Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti 
irtisanoa vakuutuksen. Kun henkivakuu-
tukseen perustuva oikeus on pantattu 
pankille, vaaditaan pankin suostumus 
pankin oikeutta pantinhaltijana supista-
vaan toimenpiteeseen, kuten esimerkiksi 
vakuutuksen irtisanomiseen. AXAlla on 
oikeus irtisanoa Lainaturva vakuutuksen 
voimassaolon aikana, jos vakuutuksenot-
taja on vakuutusta tehdessään tahalli-
sesti tai huolimattomuudesta antanut 
virheellisiä tietoja, eikä AXA näin ollen 
olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos 
oikeat tiedot olisi annettu.

Korvauksen hakeminen
Korvaushakemuslomakkeita ja korvauk-
senhakuohjeet saat Oma Säästöpankin 
konttoreista tai AXAsta. Lisätietoja 
korvauskäsittelystä antaa tarvittaessa 
myös AXAn korvauspalvelut, puh. 010 
802 841.
Tilapäisen työkyvyttömyyden- ja työt-
tömyyden korvausta voit myös hakea 
verkkokorvauspalvelusta: http://clp.
partners.axa/fi.

Muutoksenhaku
Vakuutusyhtiön antamaan päätökseen 
tai vakuutusyhtiön tai sen edustajan 
toimintaan muutoin tyytymättömän 
kannattaa ensin ottaa yhteyttä vakuutus-
yhtiöön asian selvittämiseksi. Ongel-
matilanteissa saa apua Vakuutus- ja 
rahoitusneuvonnasta.

Vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön 
välisiin erimielisyyksiin antaa yksittäista-

pauksissa ratkaisusuosituksia vakuutus-
asioihin erikoistunut FINE.

Vaihtoehtoisesti erimielisyydet voi 
saattaa Kuluttajariitalautakunnan käsitel-
täviksi. Vakuutuksenottajan ja vakuutus-
yhtiön välinen erimielisyys ratkaistaan 
viime kädessä yleisessä tuomioistuimes-
sa. Kanteen voi laittaa vireille Helsingin 
käräjäoikeudessa tai asuinpaikkansa 
yleisessä alioikeudessa kolmen vuoden 
kuluessa siitä, kun vakuutuksenottaja on 
saanut kirjallisesti tiedon AXAn tekemäs-
tä päätöksestä.

Sovellettava laki
Lainaturvavakuutukseen sovelletaan 
Suomen lakia.

Tietoa vakuutuksen myöntäjästä  
ja asiamiehestä
Henki- ja tapaturmaisen pysyvän haitan 
vakuutuksen myöntää vakuutusyhtiö 
Financial Assurance Company Limited 
(Y-tunnus 1915572-3, osa AXAa). Työky-
vyttömyys-, työttömyys- ja sairaalahoi-
tovakuutuksen myöntää vakuutusyhtiö 
Financial Insurance Company Limited 
(Y-tunnus 1067708-2, osa AXAa). Molem-
mat yhtiöt on rekisteröity Englannissa ja 
niiden oikeudellinen muoto on osa-
keyhtiö. Yhtiöiden pääkonttori sijaitsee 
Englannissa osoitteessa Building 6, 
Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, 
London W4 5HR. Yhtiöiden Suomen 
sivuliikkeet on rekisteröity Patentti- ja 
rekisterihallituksen ylläpitämään kaup-
parekisteriin. Yhtiöt on merkitty myös 
Englannin ja Walesin ”The Registrar 
of Companies for England and Wales, 
Companies House, Cardiff” –nimiseen 
rekisteriin rekisterinumeroilla 4873014 ja 
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1515187 ja niiden oikeudellinen muoto 
on Company Limited by Shares.

Vakuutusyhtiöiden asiamiehenä ja 
edustajana toimii Oma Säästöpankki, 
joka on rekisteröity Finanssivalvonnan 
vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröin-
nin voi tarkistaa Finanssivalvonnasta, 
Snelmanninkatu 6, PL 103, 00101 Helsin-
ki, puh. 010 831 51 ja faksi 010 831 5328, 
www.finanssivalvonta.fi . Kummankaan 
osapuolen omistus toistensa pääomasta 
ja äänimäärästä ei ylitä 10 %:ia.

Asiamiesten vakuutusedustusta ja 
vakuutusyhtiöiden liiketoimintaa valvoo 
Finanssivalvonta. Vakuutusyhtiöiden 
toimintaa valvovat yhtiön kotivaltion val-
vontaviranomaiset the Prudential Regu-
lation Authority, 20 Moorgate, London 
EC2R 6DA, UK, www.bankofengland.
co.uk/pra sekä the Financial Conduct 
Authority, 25 The North Colonnade, 
Canary Wharf, London E14 5 HS, UK, 
www.fca.org.uk

AXAn yhteystiedot

AXA
PL 67 (Hämeentie 19)
00501 Helsinki
Vakuutuspalvelu: puh. 010 802 843
Korvauspalvelu: puh. 010 802 841
faksi 010 287 3033
http://clp.partners.axa/fi

Puheluhinnat 0102-alkuisiin numeroihin: 
kiinteästä liittymästä 8,35 snt/puhelu + 
6,00 snt/min., matkapuhelimesta 8,35 
snt/puhelu + 17,17 snt/min.

Henkilötietojen käsittely
AXA käsittelee asiakkaidensa henki-
lötietoja henkilötietolain ja vakuutus-
lainsäädännön säännösten mukaisesti 
ja muutoinkin huolehtii asiakkaidensa 
yksityisyyden suojan toteutumisesta 
henkilötietojen käsittelyssä.

AXA käsittelee asiakkaidensa henkilö-
tietoja vakuutusasioiden hoitamista var-
ten vakuutuksen elinkaaren eri vaiheissa 
kuten vakuutussopimusta tehtäessä, 
vakuutuskauden aikana sekä korvauskä-
sittelyssä. Tietoja hankitaan asiakkaalta 
itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta 
sekä julkisista viranomaisten pitämistä 
rekistereistä.

Vakuutusyhtiölain vaitiolovelvolli-
suutta koskevasta säännöksestä johtuen 
vakuutusyhtiöt eivät luovuta asiakkai-
taan koskevia tietoja sivullisille paitsi 
asiakkaan suostumuksella tai silloin, kun 
tietojen luovuttaminen perustuu lain 
säännökseen. AXAssa käytettävien hen-
kilörekisterien tietosisältöön voi tutustua 
yhtiön verkkopalveluissa osoitteessa 
http://clp.partners.axa/fi

Tutustu vakuutusehtoihin
Tämä esite ei ole täydellinen tuoteku-
vaus eikä korvaa vakuutusehtoja. Vakuu-
tusehdot ja lisätietoa Lainavakuutukses-
ta saat Säästöpankista tai soittamalla 
AXAn vakuutuspalveluun 010 802 843
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