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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?

Suppea Lainaturva auttaa sinua tai läheisiäsi selviämään lainanmaksusta tapaturman tai kuoleman sattuessa. Turva on vapaaehtoinen henkilövakuutus, jonka voit 
ottaa yksilö- tai pariturvana. Voit ottaa turvan kun, olet 18-55-vuotias ja vakuutuksen edellyttämällä tavalla terve.

£

Mitä vakuutus kattaa?

£

Mitä vakuutus ei kata?

£

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Missä vakuutusturva on voimassa?

£

Mitkä ovat velvoitteeni?

Vakuutusmaksu maksetaan kerralla etukäteen koko vakuutusajalle (kertamaksuinen turva) tai kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä 
(kuukausimaksuinen turva).  

£
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Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa työ- ja vapaa-aikana kaikkialla maailmassa.

Turva tulee voimaan vakuutushakemuksen allekirjoituspäivänä edellyttäen, että vakuutusyhtiö voi myöntää vakuutuksen.
Turva on voimassa koko laina-ajan, enintään 20 vuotta.
Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään, kun vakuutettu/kanssavakuutettu täyttää 71 vuotta.
Muut päättymissyyt on lueteltu vakuutusehdoissa kohdassa 3.2.

Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen kirjallisella ilmoituksella.

Tapaturmainen pysyvä haitta.

Kuolema.

Tapaturmaisen pysyvän haitan  ja kuoleman turvasta korvataan 
kertakorvaus,  joka on vakuutushakemuksen
liitteenä oleva laskelman mukainen jäljellä oleva lainapääoma.

Tapaturmaa, joka on aiheutunut ennen vakuutuksen alkamista.

Vakuutusehdoissa erikseen määriteltyjä korvausrajoituksia.

Tapaturmaa,  jonka syynä on esimerkiksi vakuutetun sairauden 
tai ruumiinvian aiheuttama vahinkotapahtuma, vakuutetulle
suoritettu leikkaus, hoito tai muu lääkinnällinen toimenpide.

Tapaturmaisen pysyvän haitan korvauksen maksaminen
edellyttää vähintään 60 %:n invaliditeettia (haittaluokka 12).

Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua
tapaturmasta.

Korvausta kuoleman turvasta ei makseta, mikäli vakuutettu
tekee itsemurhan 12 kuukauden kuluessa vakuutuksen
alkamisesta.

• Vakuutusta haettaessa tulee antaa vakuutusyhtiön pyytämät tiedot.
• Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos sopimusta tehtäessä annetuissa tiedoissa on puutteita tai niissä on tapahtunut olennaisia muutoksia.
• Jos vakuutettu hakiessaan korvausta on vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, voidaan korvausta kohtuudella alentaa tai 

evätä.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?  

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 

Miten irtisanon sopimuksen? 

Suppea Lainaturva
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Yritys: Financial Assurance Company Limited, osa AXAa.  
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Tuote: Turva tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuoleman 
varalle




