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Suppea lainaturva 
vakuutusehdot 

Yleistä

Suppean Lainaturvan tarkoituksena on 
tarjota turvaa kuolemantapauksen ja 
tapaturmaisen pysyvän haitan varalta 
 sellaiselle henkilölle, joka on tehnyt 
luotto sopimuksen Pankin kanssa.

Lainaturvasta maksettavat korvaukset 
ja mahdollinen vakuutusmaksupalautus 
tulee käyttää vakuutetun Pankin kanssa 
tekemän luottosopimuksen mukaisten 
velvoitteiden täyttämiseksi.
Pankki tarkoittaa paikallista Säästö-
pankkia tai muuta Säästöpankkiryhmän 
kanssa yhteistyötä tekevää pankkia, joka 
myöntää vakuutetulle luottosopimuksen 
mukaisen luoton.
AXA tarkoittaa Financial Assurance 
 Company Limited -nimistä vakuutus-
yhtiötä (jäljempänä myös ”vakuutus-
yhtiö”), joka myöntää Suppeaan Laina-
turvaan kuuluvat vakuutukset.

1. Vakuutetut ja  
vakuutuksenottaja 
Vakuutettuina ovat vakuutussopimuksessa 
mainitut henkilöt. Vakuutettu on se, joka 
on vakuutuksen kohteena tai jonka hyväksi 
vakuutus on voimassa.

Vakuutettu on tässä vakuutuksessa 
myös vakuutuksenottaja, joka tekee AXAn 
kanssa vakuutussopimuksen.

2. Kelpoisuusehdot ja 
 vakuutusturva
2.1 Vakuutettu
Vakuutushakemuksessa mainitut 
 vakuu tetut (hakemuksessa  vakuutettu 
ja kanssa vakuutettu) voivat saada  tällä 
 vakuutuksella turvan kuoleman ja 
 tapaturmaisen pysyvän haitan varalta.
2.2 Kelpoisuusehdot
Kummaltakin vakuutetulta  
 edellytetään, että hän vakuutus-
hakemuksen allekirjoittamis hetkellä:

2.2.1 on iältään vähintään 18 ja enintään 
55 vuotta; ja
2.2.2 on terve eikä hänelle ole mitään 
vaivaa, vammaa, tautia tai kroonista tai 
ajoittaista sairautta; ja
2.2.3 ei ole minkään vaivan, vamman, 
taudin tai sairauden takia hakeutunut 
lääkärin tutkimuksiin tai hoitoon 

 vakuutushakemuksen päiväystä 
edeltäneiden 12 kuukauden aikana eikä 
ole tietoinen tällaisen tutkimuksen tai 
hoidon tarpeesta; ja
2.2.4 on tehnyt luottosopimuksen 
Pankin kanssa; ja
2.2.5 on luottosopimusta tehtäessä 
jättänyt vakuutushakemuksen, jonka 
AXA on hyväksynyt.
2.2.6 Mikäli turvattavan luoton määrä 
tai siitä turvattavan osan määrä ylittää 
85 000 € tai laina-aika ylittää 15 vuotta, 
vakuutetulta edellytetään lisäksi, että 
hän ei ole koskaan sairastanut aivoveri-
suonisairautta, sydäninfarktia tai syöpää.

2.3 Lainaturvalla turvattavan luoton 
määrä tai siitä turvattavan osan määrä tai 
turvattujen luottojen yhteismäärä saa olla 
 enintään 135 000 € lisättynä vakuutus-
maksulla ja laina-aika enintään 20 vuotta.

    

3. Vakuutuskausi ja 
 voimassaolo
3.1 Vakuutuskauden alkaminen
Vakuutuskausi alkaa, kun vakuutettu  
on allekirjoittanut vakuutushakemuksen, 
jollei muusta ajankohdasta ole erityisesti 
sovittu.
3.2 Vakuutuskauden päättyminen
Vakuutuskausi päättyy varhaisimpana 
seuraavista ajankohdista:

3.2.1 kun vakuutuskauden alkamisesta 
on kulunut 20 vuotta tai molempien 
vakuutettujen osalta jommankumman 
vakuutetun täyttäessä 71 vuotta; tai
3.2.2 kun viimeinen kuukausierä 
vakuutushakemuksen liitteenä olevan 
laskelman mukaisesti erääntyy; tai
3.2.3 kun koko luottosopimuksen 
 mukainen velka on maksettu Pankille ja 
Pankki on siitä ilmoittanut AXAlle; tai
3.2.4 kun vakuutus vakuutussopimuksen 
mukaan päättyy; tai
3.2.5 kun oikeus henkivakuutus-
korvaukseen tai korvaukseen tapatur-
maisesta pysyvästä haitasta syntyy; tai
3.2.6 kun luottosopimus irtisanotaan 
sen vuoksi, että vakuutettu on laimin-
lyönyt luottosopimuksen mukaiset 
velvollisuutensa ja Pankki on tästä 
ilmoittanut AXAlle tai
3.2.7 kun vakuutettu irtisanoo 
 vakuutuksen kirjallisesti; tai

3.2.8 irtisanomisajan jälkeen, kun AXA 
irtisanoo vakuutuksen kohdan 18.2 
mukaisesti.

3.3 Voimassaolo
Vakuutus on voimassa vakuutus-
sopimuksessa ilmoitetun vakuutuskauden.

4. Samanaikaiset vakuutukset

Vakuutetulle ei myönnetä näiden 
vakuutus ehtojen mukaista Lainaturvaa, jos 
hänellä vakuutushakemusta tehtäessä on 
Pankin kanssa tehtyihin luottosopimuksiin 
liittyviä AXAn myöntämiä vakuutuksia, 
joiden perusteena oleva luottomäärä 
yhteensä ilman vakuutusmaksua ylittää 
200 000 €.

5. Vakuutuskorvaukset 
ja  niiden maksamisen 
 perusteet

5.1 Sitoumus korvauksen käytöstä
Vakuutettu sitoutuu käyttämään 
 korvaukset vakuutetun Pankin kanssa 
tekemän luottosopimuksen mukaisten 
velvoitteiden täyttämiseksi.
5.2 Edunsaajat
Vakuutuksen edunsaajina ovat kuoleman-
tapauskorvauksissa vakuutetun omaiset, 
ellei vakuutuksenottaja ole vakuutus-
hakemuksessa tai myöhemmin kirjallisesti 
AXAlle toisin ilmoittanut.
5.3 Tarkoitemääräys ja  
vakuutukseen perustuvan  
oikeuden panttaus
Edunsaajamääräykseen liittyy 
 tarkoite määräys, jonka mukaan 
kuolemantapaus korvaus on  käytettävä 
vakuutussopimuk sessa mainitun  luoton 
pääoman ja laina korkojen sekä velan 
 yleisten  ehtojen mukaisten kulujen 
suorituk seksi. Vakuutuksen ottajalla tai 
pankilla ei ole oikeutta yksipuolisesti 
muuttaa tätä määräystä.

Kuolemantapauskorvaus pantataan 
Pankille vakuutushakemuksessa mainitun 
luoton pääoman ja lainakorkojen sekä 
velan yleisten ehtojen mukaisten kulujen 
vakuudeksi.

Tarkoitemääräyksen ja panttauksen 
johdosta vakuutuskorvauksista  suoritetaan 
vakuutetun Pankin kanssa tekemään 
luotto sopimukseen perustuvat saatavat.

Voimassa 1.11.2010 alkaen.
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6. Henkivakuutus

6.1 Kuolemantapauskorvaus
Mikäli vakuutettu kuolee ennen 
 vakuutuksen päättymispäivää, suorittaa 
AXA edunsaajalle korvauksen näiden 
vakuutus ehtojen perusteella. Korvaus 
maksetaan kerralla korvaushakemuk-
sessa  määritellylle Pankin tilille. Se on 
 vakuutetun luotto sopimuksen nojalla 
myönnetyn, hänen kuolinpäivänään 
vakuutus hakemuksen liitteenä olevan 
 laskelman mukaan maksamatta olevan 
luoton määrän tai siitä vakuutetun osan 
suuruinen. Lisäksi korvataan maksamat-
tomia, välittömästi ennen kuolemaa 
erääntyneitä vakuutushakemuksessa 
määritellyn kuukausierän suuruisia eriä 
enintään kolmelta kuukaudelta.

Mikäli luoton alkuperäistä maksu-
suunnitelmaa on muutettu vakuutus-
kauden aikana, on kuolemantapaus-
korvaus sen suuruinen kuin maksamatta 
oleva luoton määrä tai siitä vakuutetun 
osan määrä olisi kuolinpäivänä vakuutus-
hakemuksen liitteenä olevan laskelman 
mukaan.

Mikäli vakuutettuja on kaksi, 
 maksetaan kuolemantapauskorvaus 
 ensimmäisenä kuolleen vakuutetun edun-
saajalle.Jos vakuutetut kuolevat saman-
aikaisesti, on kummankin vakuutetun 
edunsaajalla oikeus puoleen kuoleman-
tapauskorvauksesta.
6.2 Korvausrajoitukset
Korvausta ei makseta, jos vakuutettu 
tekee itsemurhan vuoden kuluessa 
 vakuutuksen alkamisesta.

7. Tapaturmainen  
pysyvä haitta
7.1 Tapaturmaisen pysyvän  
haitan määritelmä
Tapaturmainen pysyvä haitta   
tarkoittaa lääketieteellistä ja yleistä  haittaa 
 (invaliditeettia), joka aiheutuu  vakuute tulle 
tapaturmasta. Tapaturman tulee olla haitan 
välitön ja riippumaton aiheuttaja, ja haitan 
tulee ilmetä 24 kuukauden kuluessa 
tapaturmasta. Haitan suuruuden tulee 
olla vähintään 60 % Sosiaali- ja terveys-
ministeriön antaman tapaturmavakuutus-
lakiin perustuvan haittaluokituspäätöksen 
mukaan (vastaa haittaluokkaa 12). Haitta-
luokkaan ei vaikuta vakuutetun ammatti 
eivätkä hänen harrastuksensa.
7.2 Tapaturman määritelmä
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, 
 ruumiin vamman aiheuttava  tapahtuma, 
joka sattuu vakuutetun tahtomatta 
vakuutus sopimuksen  allekirjoittamisen 
jälkeen. Tapaturmana pidetään myös 
 vakuutetun tahtomatta  sattunutta 
 hukkumista, lämpöhalvausta, auringon -
pistosta tai paleltumista.

Tapaturmakäsitteen ulkopuolelle 
jäävät sairaudet, taudit, luonnollisesti 
 ilmaantuvat vaivat ja rappeutumista 
aiheuttavat sairaudet.
7.3 Korvauksen suuruus
Tapaturmaisesta pysyvästä haitasta 

näiden vakuutusehtojen  perusteella 
 maksettava korvaus maksetaan  kerralla 
vakuutetun  korvaushakemuksessa 
 määritellylle Pankin tilille. Se on 
 vakuu tetun luottosopimuksen nojalla 
myönnetyn, tapaturmaisen pysyvän haitan 
toteamispäivänä  vakuutushakemuksen 
liitteenä olevan laskelman mukaan 
 maksamatta olevan luoton tai siitä 
 vakuutetun osan määrän suuruinen.

Lisäksi korvataan maksamattomia, 
välittömästi ennen kuolemaa  erääntyneitä 
vakuutushakemuksessa määritellyn 
kuukausi erän suuruisia eriä enintään 
 kolmelta kuukaudelta.

Mikäli luoton alkuperäistä maksu-
suunnitelmaa on muutettu vakuutus-
kauden aikana, on korvaus sen suuruinen 
kuin maksamatta oleva luoton määrä tai 
siitä vakuutetun osan määrä olisi tapatur-
maisen pysyvän haitan toteamispäivänä 
vakuutushakemuksen liitteenä olevan 
laskelman mukaan.
7.4 Korvauksen maksaminen
Mikäli vakuutettuja on kaksi,  
 maksetaan korvaus tapaturmaisesta 
 pysyvästä  haitasta sille vakuutetulle, 
joka  vammautuu ensin. Mikäli  vakuutetut 
 vammautuvat samanaikaisesti, ovat 
molemmat oikeutettuja puoleen 
 korvauksesta.
7.5 Korvausrajoitukset
Korvausta ei makseta, jos vakuutetun 
ruumiinvamma aiheutuu:

7.5.1 leikkauksesta tai muusta 
 lääketieteellisestä toimenpiteestä, jos 
toimenpidettä ei ole tehty tapaturmasta 
aiheutuneen vamman hoitamiseksi
7.5.2 vakuutetun käyttämän lääke-
aineen, alkoholin, muun huumaavan 
aineen tai ravinnoksi nautitun aineen 
myrkkyvaikutuksesta
7.5.3 levottomuuksista, mellakoista, 
kansannoususta, palvelusta rauhan-
turvaamistyötehtävissä, sotilas- tai 
muusta vallankaappauksesta, sodasta 
tai sotatoimesta (riippumatta siitä, onko 
sota virallisesti julistettu vai ei)
7.5.4 ydinpolttoaineen tai sen  
 poltosta syntyvän jätteen aiheuttamasta 
 ionisoivasta säteillystä tai radioaktiivi-
sesta saastumisesta
7.5.5 ydinräjähteen tai sen jonkin 
osan radioaktiivisesta, myrkyllisestä, 
räjähtävästä tai muusta vaarallisesta 
ominaisuudesta.

8. Korvauksen hakeminen  
ja maksaminen
8.1 Selvitykset ja valtakirjat
Vakuutuskorvauksen saamiseksi tulee 
 vakuutetun tai edunsaajan  toimittaa 
 AXAlle korvaushakemuslomake 
 täydellisesti täytettynä sekä AXAn 
 vaatimat muut tarvittavat selvitykset ja 
valtakirjat, joita se korvaushakemuksen 
ratkaisemiseksi tarvitsee kolmansilta 
osapuolilta pyydettävien selvitysten 
hankkimiseksi.
8.2 Lääkärintodistukset
Jos korvausta haetaan tapaturmaisen 

 pysyvän haitan perusteella, vakuutetun 
tulee toimittaa omalla  kustannuksellaan 
AXAlle lääkärintodistukset ja muut 
 tarvittavat tiedot, joiden avulla tapatur-
mainen pysyvä haitta voidaan todeta.

Mikäli AXAn määräämä lääkäri vaatii 
vakuutettua tutkittavaksi, maksaa AXA 
tästä aiheutuvat lääkärikulut. Vakuutettu 
on velvollinen korvauksen saamiseksi 
suostumaan tällaisiin tutkimuksiin.

Jos korvausta haetaan kuoleman-
tapauksen perusteella, tulee korvaus-
hakemukseen liittää kuolinsyyn sisältävä 
kuolintodistus, mahdollinen ruumiin-
avauspöytäkirja ja virkatodistukset.
8.3 Korvauksen hakuaika
Korvausvaatimus tai ilmoitus  sattuneesta 
vakuutustapahtumasta on  esitettävä 
AXAlle vuoden kuluessa siitä, kun 
korvauksen hakija on saanut tiedon 
vakuutuksen voimassaolosta, vakuutus-
tapahtumasta ja vakuutustapahtumasta 
aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta ja 
viimeistään 10 vuoden kuluessa vahinko-
seuraamuksen aiheutumisesta.
8.4 Korvauksen maksuaika
AXA maksaa korvauksen 30 päivän 
 kuluessa saatuaan riittävän selvityksen 
korvausvaatimuksen perusteista. Jos 
 korvauksen suoritus viivästyy, AXA  
maksaa korvaukselle korkoa kulloinkin 
voimassa olevan korkolain mukaisesti.
8.5 Ilmoitukset Pankille
AXA ilmoittaa Pankille kaikista tämän 
vakuutuksen perusteella tekemistään 
korvauspäätöksistä.
8.6 Korvauksen hakeminen
Korvaushakemuslomakkeita on saatavana 
Pankin konttoreista tai AXAsta

AXA
PL 67, 00501 Helsinki 
p. 010 802 843

Täytetyt korvaushakemukset lähetetään 
yllä mainittuun osoitteeseen merkinnöin 
AXA/Korvauspalvelut.
8.7 Valitusmenettely
Tätä vakuutusta koskevat tiedustelut
tai valistukset pyydetään osoittamaan 
AXAn korvausosastolle edellä mainittuun 
osoitteeseen. Käsittelyn nopeuttamiseksi 
pyydetään ilmoittamaan luoton numero.

Tämän jälkeen korvauspäätöksestä voi 
myös ottaa yhteyttä FINEen, joka antaa 
neuvontaa ja ratkaisusuosituksia

FINE
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki 
p. 09 6850 120  
fine.fi/tunnistaudu 

tai ratkaisusuosituksia antavaan 
 kuluttajariitalautakuntaan

Kuluttajariitalautakunta
PL 306, 00531 Helsinki 
kuluttajariita.fi

Vakuutusyhtiön korvauspäätös sisältää 
tarkemmat muutoksenhakuohjeet.
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Mikäli korvauksenhakija ei ole 
 tyytyväinen vakuutusyhtiön  tekemään 
korvauspäätökseen tai muuhun vakuu-
tuksen ottajan, vakuutetun tai muun 
vakuutuskorvaukseen oikeutetun asemaan 
vaikuttavaan päätökseen, hänellä on 
 oikeus panna vireille kanne Helsingin 
käräjä oikeudessa tai asuinpaikkansa 
yleisessä alioikeudessa 3 vuoden kuluessa 
siitä, kun hän on saanut kirjallisesti tiedon 
vakuutusyhtiön tekemästä päätöksestä.

9. Vakuutusmaksut

9.1 Vakuutusmaksun laskenta
Tämän vakuutuksen maksu vakuutus-
kaudelle lasketaan menetelmällä, jonka 
AXA toimittaa Pankille.
9.2 Vakuutusmaksun maksaminen
Vakuutusmaksu on suoritettava yhdellä 
kertaa koko vakuutuskaudelta.

Vakuutusmaksu voidaan suorittaa 
 yhdellä kertaa koko vakuutuskaudelta 
luottosopimusta tehtäessä. Vakuutus-
maksu on kuitenkin suoritettava 
 viimeis tään kuukauden kuluessa siitä, 
kun maksulippu on vakuutushakemusta 
 allekirjoitettaessa annettu vakuutuksen-
ottajalle.

Jos vakuutusmaksu myöhästyy yli 
30 päivää, AXAlla on oikeus irtisanoa 
vakuutus päättyväksi 14 päivän  kuluttua 
irti sanomista koskevan ilmoituksen 
lähettä misestä. Vakuutus ei pääty, jos 
vakuutusmaksu suoritetaan ennen 
irtisanomisajan päättymistä. Jos maksun 
laiminlyönti on johtunut vakuutuksen-
ottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on 
joutunut sairauden, työttömyyden tai 
muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa 
ilman omaa syytään, vakuutus päättyy 
irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän 
kuluttua esteen lakkaamisesta, mutta 
kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua irtisanomisajan päättymisestä.
9.3 Vakuutusmaksun palautus
Jos vakuutettu tai AXA on ilmoittanut 
kirjallisesti irtisanovansa vakuutuksen tai 
Pankki on irtisanonut  luottosopimuksen 
ja vakuutettu on tällöin elossa, AXA 
 palauttaa osan maksetuista vakuutus-
maksuista vakuutetulle tai  vaadittaessa 
pantinsaajalle, jolle vakuutukseen 
 perustuvat oikeudet ja saatavat on 
 pantattu.

Jos vakuutettu on ennenaikaisesti 
maksanut luottosopimuksen mukaisen 
velkansa Pankille, AXA palauttaa osan 
maksetuista vakuutusmaksuista.
9.4 Palautettavan maksun laskenta
Palautus vastaa sitä osaa vakuutus maksua, 
joka kohdistuu vakuutuksen  päättymisen 
jälkeiseen aikaan.  Henkivakuutusmaksun 
palautus lasketaan käyttämällä samaa 
kaavaa kuin laskettaessa vakuutetun 
 maksamaa vakuutusmaksua. AXA 
 vähentää palautuksesta 17 €  vakuutuksen 
hoito- ja käsittelykuluina, kuitenkin 
niin, ettei vähennys koskaan ylitä 10 % 
vakuutus kauden  vakuutusmaksuista. 
 Palautusta ei makseta, jos se on 
 vähemmän kuin 8 €.

10. Väärien ja vilpillisten 
 tietojen antaminen
10.1 Vakuutetun tulee ennen vakuutuksen 
myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset 
vastaukset AXAn esittämiin kysymyksiin. 
Vakuutetun tulee vakuutuskauden aikana 
ilman aiheetonta viivytystä oikaista AXAlle 
antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi 
havaitsemansa tiedot.
10.2 Jos vakuutettu on täyttäessään  edellä 
mainittua velvollisuuttaan  menetellyt 
 vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido 
AXAa. Sillä on oikeus pitää vakuutus-
maksut, vaikka vakuutus raukeaisi.
10.3 Jos vakuutettu on tahallisesti  
tai huolimattomuudesta, jota ei voida 
pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonanto-
velvollisuutensa ja AXA ei olisi lainkaan 
 myöntänyt vakuutusta, jos oikeat ja 
 täydelliset vastaukset olisi annettu,  
on AXA vastuusta vapaa.
10.4 Vakuutetun tiedonantovelvollisuuden 
laiminlyönnin tai vilpillisen menettelyn 
seuraamuksia voidaan sovitella, jos ne 
johtaisivat vakuutetun tai vakuutus-
korvaukseen oikeutetun kannalta 
 ilmeiseen kohtuuttomuuteen.
10.5 Jos AXA saa vakuutuksen 
 voimassa oloaikana tiedon siitä, että 10.1 
 kohdassa mainittu tiedonantovelvollisuus 
on laimin lyöty kohdassa 10.3 mainitulla 
tavalla tai vakuutettu on antanut kohdan 
10.6  mukaisesti vääriä tai puutteellisia 
tietoja, AXA saa irtisanoa vakuutuksen 
päättyväksi kuukauden kuluttua siitä, kun 
irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetetty 
vakuutuksenottajalle.
10.6 Jos vakuutettu hakiessaan  korvausta 
on vilpillisesti antanut AXAlle vääriä 
tai puutteellisia tietoja, joilla voi olla 
 merkitystä AXAn vastuun arvioimisen 
 kannalta, voidaan korvausta alentaa 
tai evätä sen mukaan, kuin olosuhteet 
 huomioon ottaen on kohtuullista.

Harkittaessa, onko korvausta 
 alennettava tai evättävä tällä perusteella, 
otetaan huomioon, mikä merkitys sillä 
 seikalla, jota vakuutetun antama tieto 
koskee, on ollut vahingon syntymiseen. 
Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun 
 tahallisuus tai huolimattomuuden laatu 
sekä olosuhteet muutoin.

11. Vakuutustapahtuman 
aiheuttaminen
11.1 Vakuutetun aiheuttama 
vakuutustapahtuma
Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, jos 
vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut 
 vakuutustapahtuman. Jos vakuutettu 
 tekee itsemurhan, vakuutuksenantaja 
vastaa korvauksen maksamisesta, jos 
vakuutuksenantajan vastuun alkamisesta 
on ennen itsemurhan tekemistä kulunut 
yli vuosi.

Jos vakuutettu on aiheuttanut tapa-
turmaisen pysyvän haitan törkeästä huoli-
mattomuudesta, vakuutusyhtiön vastuuta 
voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuh-
teet huomioon ottaen on kohtuullista.

11.2 Vakuutuskorvaukseen oikeutetun 
aiheuttama vakuutustapahtuma
Jos muu vakuutuskorvaukseen   
oikeutettu henkilö kuin vakuutettu on 
 tahallisesti  aiheuttanut vakuutustapah-
tuman, vakuutus yhtiö on häneen  
nähden  vastuusta vapaa.

Jos henkilö on aiheuttanut  
vakuutustapahtuman törkeästä 
 huoli mattomuudesta tai jos hän on  
ollut  sellaisessa iässä tai mielentilassa, 
ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistuk-
seen rikoksesta, hän voi saada vakuutus-
korvauksen tai osan siitä ainoastaan, jos se 
katsotaan kohtuulliseksi ottaen huomioon 
ne olosuhteet, joissa vakuutustapahtuma  
on aiheutettu.

Jos vakuutettu on kuollut, maksetaan 
muille korvaukseen oikeutetuille se osa 
vakuutuskorvauksesta, jota ei makseta 
vakuutustapahtuman aiheuttajalle tai 
aiheuttajille.

12. Noudatettava laki

Tämän vakuutuksen ja sen ehtojen 
 tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

13. Tietojen luovuttaminen

Vakuutettu valtuuttaa AXAn, 
 työnantajansa, entiset työnantajansa, 
työvoimaviranomaiset, työttömyyskassat, 
Kansaneläkelaitoksen, lääkärit, sairaalat, 
terveyskeskukset, mielenterveys toimistot, 
vakuutusyhtiöt ja Pankin antamaan ja 
vastaanottamaan tietoja  terveydestään 
ja ammatistaan sekä lisäksi muita 
 tarvittavia tietoja korvaushakemuksen 
tueksi ja selvittämiseksi. AXAlla on myös 
oikeus luovuttaa asiaankuuluvia tietoja 
jälleen vakuuttajilleen, jos se on tarpeen 
 jälleenvakuutuksen järjestämiseksi.
13.1 Henkilötietojen käsittely
AXA käsittelee asiakkaidensa  
henkilö tietoja henkilötietolain ja  
vakuutuslainsäädännön säännösten  
mukaisesti ja muutoinkin huolehtii  
asiakkaidensa  yksityisyyden suojan  
toteutumisesta  henkilötietojen  
käsittelyssä.

Henkilötietoja käsitellään  
vakuutusasioiden hoitamista varten  
vakuutuksen elinkaaren eri vaiheissa  
kuten vakuutussopimusta tehtäessä, 
vakuutuskauden aikana sekä korvaus-
käsittelyssä. Tietoja hankitaan asiakkaalta 
itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta 
sekä julkisista viranomaisten pitämistä 
rekistereistä.

Vakuutusyhtiölain vaitiolovelvolli-
suutta koskevasta säännöksestä johtuen 
vakuutusyhtiöt eivät luovuta asiakkaitaan 
koskevia tietoja sivullisille paitsi asiakkaan 
suostumuksella tai silloin, kun tietojen 
luovuttaminen perustuu lain säännökseen.

AXAssa käytettävien   
 henkilö rekisterien tietosisältöön  
voi tutustua yhtiön  internet-sivuilla 
 saatavilla olevista rekisteri selosteista ja 
AXAn  konttorissa. Yhtiön toimihenkilöt 
antavat myös  tarvittaessa lisätietoja.
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14. Verotus

AXA maksaa kaikki korvaukset 
 vakuutetulle tai hänen määräämälleen 
edunsaajalle. AXA ja Pankki eivät vastaa 
mistään veroista, joita vakuutetulle tai 
edunsaajalle korvauksen maksamisesta 
 aiheutuu. AXA suorittaa korvauksista 
 kaikki lain vaatimat ennakonpidätykset.

15. Vakuutetun velvoitteet 
pankkia kohtaan
Vakuutuksen nojalla maksettavat 
 korvaukset eivät vaikuta  vakuutetun 
 luottosopimukseen perustuviin 
 velvoitteisiin Pankkia kohtaan.

Kun henkivakuutukseen perustuva 
oikeus on pantattu Pankille, vaaditaan 
Pankin suostumus sen oikeutta pantin-
haltijana supistavaan toimenpiteeseen.

16. Vakuutuksen myöntävä 
yhtiö

Tämän vakuutuksen myöntää Financial 
Assurance Company Limited (osa AXAa).

17. Vakuutusehtojen  
muuttaminen
AXAlla on oikeus kalenterivuoden 
 vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja,  
 vakuutusmaksua sekä muita sopimus-
ehtoja, kun perusteena on
17.1 uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai 
viranomaisen määräykset; tai
17.2 ennalta arvaamaton olosuhteiden 
muutos; tai
17.3 vakuutuksen korvausmenon muutos. 
Henkivakuutuksen osalta vakuutusehtoja 
tai vakuutusmaksua voidaan muuttaa vain, 
edellyttäen että

17.4 muutokseen on erityistä syytä 
yleisen vahinkokehityksen tai korkotason 
 muutoksen vuoksi; ja
17.5 vakuutussopimuksen sisältö ei muutu 
olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen 
verrattuna. AXAlla on lisäksi oikeus tehdä 
vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla 
ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen 
keskeiseen sisältöön.

18. Vakuutuksen 
 irtisanominen
18.1 Vakuutettu voi koska tahansa 
irtisanoa vakuutuksen. Irtisanominen on 
tehtävä kirjallisesti.
18.2 AXAlla on oikeus irtisanoa vakuutus 
vakuutuskauden aikana vakuutus   sopimus-
lain mukaisesti jos vakuutettu on ennen 
vakuutuksen myöntämistä (ks. 10.5) tai 
 vakuutustapahtuman jälkeen antanut 
vääriä tai puutteellisia tietoja; tai jos 
vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut 
vakuutustapahtuman; tai vakuutusmaksun 
laiminlyönnin vuoksi (ks. 9.2).

AXA
PL 67, 00501 HELSINKI 
Vakuutuspalvelut, p. 010 802 843 
Korvauspalvelut, p. 010 802 841 
Faksi 010 287 3033
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