Säästöpankki Balanssi

Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Sp-Henkivakuutus Oy, rekisteröintijäsenvaltio Suomi ja Chubb European
Group SE, sivuliike Suomessa, rekisteröintijäsenvaltio Ranska

Tuote: Miniturva

Vakuutuksen tarkemmat tiedot löydät Säästöpankki Balanssin tuoteselosteesta ja vakuutusehdoista.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Säästöpankki Balanssi Miniturva on vakuutus lainan takaisinmaksun turvaamiseksi. Se voidaan liittää asunto- tai kulutusluottoon. Miniturva sisältää kuolemanvaraturvan, tapaturmaisen tilapäisen työkyvyttömyyden ja tapaturmaisen pysyvän haitan turvan. Hakijan tulee olla 18–59 -vuotias henkilö, joka on tehnyt luottosopimuksen pankin kanssa. Lainan voi
turvata joko 100- tai 75 -prosenttisesti. Vakuutusaika on enintään 15 vuotta.

Mitä vakuutus kattaa?
Kuoleman
Tapaturmaisen tilapäisen työkyvyttömyyden

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutetun tai vakuutuksenottajan aiheuttamia vakuutustapahtumia.

Tapaturmaisen pysyvän haitan

Vakuutustapahtumia, kun vakuutuksenottaja on antanut
vääriä vastauksia vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin.

Kertakorvaus maksetaan kuolemanvaraturvasta ja tapaturmaisen
pysyvän haitan turvasta. Kertakorvauksen määrä on enintään
300 000 euroa.

Korvauksen maksamista koskevien rajoitusehtojen
mukaisia vakuutustapahtumia.

Kuukausikorvaus maksetaan tapaturmaisen tilapäisen työkyvyttömyyden turvasta. Kuukausikorvaus on enintään 1500 euroa.
Korvauksen määrä on vakuutuksenottajan valitsema prosentti
osuus lainan pääomasta tai kuukausierästä. Korvaus maksetaan
aina voimassaolevan vakuutuskirjalla olevan korvaustaulukon
mukaisesti.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Kuoleman osalta ei makseta korvausta, jos syynä on:
— itsemurha, joka on tehty ennen kuin vuosi on kulunut
vakuutuksen alkamisesta.
Tapaturmaisen tilapäisen työkyvyttömyyden turvasta ei makseta
korvausta, jos syynä on esimerkiksi:
— tapaturma, joka johtuu vakuutetun sairaudesta,
vammasta tai ruumiinviasta
— vamma, joka on seurausta lääketieteellisestä toimenpiteestä, käsittelystä tai tutkimuksesta, jota ei ole tehty
tapaturmasta johtuvan ruumiinvamman hoitamiseksi
— tapaturma, joka on sattunut ammattiurheilussa tai erikseen
ehdoissa määritellyissä riskialttiissa urheilulajeissa
— raskaus, synnytys, keskenmeno tai abortti.
Tapaturmaisen pysyvän haitan osalta ei makseta korvausta,
jos syynä on esimerkiksi:
— vakuutetun sairaus, piilevän sairauden puhkeaminen,
vamma tai ruumiinvika
— bakteerin tai viruksen aiheuttama tartunta
— lääketieteellinen toimenpide, hoito tai tutkimus, jota ei ole
suoritettu tästä vakuutuksesta korvattavan vamman
hoitamiseksi
— tapaturma, joka on sattunut ammattiurheilussa tai
erikseen ehdoissa määritellyissä riskialttiissa urheilulajeissa.
Yhdestä tapaturmaisesta tilapäisestä työkyvyttömyysjaksosta
korvataan enintään 12 kk, enintään kaksi tapaturmaista tilapäistä
työkyvyttömyysjaksoa.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
• Vastata vakuutushakemuksen yhteydessä olevaan terveysselvitykseen rehellisesti.
• Vakuutuksenottajan tai vakuutetun tulee vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutusyhtiölle antamansa vääriksi tai puutteellisiksi
havaitsemansa tiedot.
• Korvauskäsittelyn aloittamiseksi ottaa yhteyttä omaan pankkiin tai Sp-Henkivakuutukseen.
• Toimittaa tarvittavat liitteet ja lisäselvitykset korvaustilanteessa.
• Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta ja joka tapauksessa viimeistään kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksun voi maksaa e-laskulla, suoramaksulla tai paperilaskulla. Vakuutusmaksu peritään kuukausierinä tai useamman kuukauden muodostamina
maksuerinä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Säästöpankki Balanssin myöntämiseen vaikuttaa vakuutetun terveystilanne. Vakuutetun tulee täyttää terveysselvitys vakuutushakemuksen yhteydessä. Vakuutus
astuu voimaan hakemuksen alkamispäivän mukaisesti, kun vakuutusyhtiö on myöntänyt sen.
Säästöpankki Balanssi päättyy vakuutuskirjalla ilmoitettuna päivänä. Säästöpankki Balanssi päättyy myös, jos vakuutettu kuolee, vakuutuksesta on maksettu tapaturmaisen pysyvän haitan kertakorvaus tai vakuutettu täyttää 65 vuotta tai vakuutus on ollut voimassa 15 vuotta. Jos laina on maksettu pois, Säästöpankki Balanssi
päättyy. Tarkemmin päättymisestä on kerrottu vakuutusehdoissa kohdassa Säästöpankki Balanssin päättyminen.

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksenottaja voi koska tahansa kirjallisesti irtisanoa vakuutuksen. Irtisanomiseen vaaditaan kuitenkin pantinhaltijan suostumus, koska vakuutus on pantattu
pankille kuolemanvaraturvan osalta.

