ETUA Maksuturva
Tuoteseloste
Elämä ei aina suju suunnitelmien mukaan. Kun turvaat lainasi takaisinmaksun
tai muut säännölliset menosi Etua Maksuturvavakuutuksella, sinun ei
tarvitse olla huolissasi, vaikka elämäntilanteesi yllättäen muuttuu.
Maksuturva suojaa sinua yllättävien tilanteiden varalta, jos tulosi
pienenevät esimerkiksi työttömyyden, sairauden tai tapaturman johdosta.
Näin taloudellinen tasapaino säilyy vaikeinakin aikoina.
Tässä
tuoteselosteessa
kerrotaan
vakuutuksen
sisällöstä
ja
oleellisista korvausrajoituksista.
Tutustu
myös
vakuutusehtoihin,
joissa on yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksen korvauksista ja niihin
liittyvistä rajoituksista.
Maksuturvan sisältö:
Maksuturva sisältää turvat työttömyyden, tilapäisen työkyvyttömyyden (sairausloma) ja
kuoleman varalta. Kerran kuukaudessa maksettavan korvauksen määrä on Maksuturvassa
valittavissa 300, 500 tai 700 euroa. Kertakorvaus kuoleman turvassa on 10 000 euroa.

Maksuturvan hinta:
Vakuutusmaksu määräytyy iän ja valitun korvaustason mukaan.

Ikä

18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

Kuukausikorvaus
€300

Kuukausikorvaus
€500

Kuukausikorvaus
€700

€ /kk

€ /kk

24.54
24.81
25.19
25.72
26.46
27.49
28.92
34.33
44.42

40.41
40.68
41.06
41.59
42.33
43.36
44.79
50.20
60.03

€ /kk
56.28
56.55
56.93
57.46
58.20
59.23
60.66
66.07
75.63

Vakuutusmaksu veloitetaan kätevästi kerran kuukaudessa e-laskulla tai paperilaskulla.

Maksuturvan myöntöedellytykset ja voimassaolo
Vakuutus voidaan myöntää Suomessa asuvalle 18–63-vuotiaalle Etuan asiakkaalle,
jonka kotipaikka on ollut Suomessa vähintään viimeiset 12 kuukautta.
Saadaksesi vakuutuksen sinun tulee olla terve ja olet ollut edeltävän 6 kuukauden ajan työ tai virkasuhtessa tai yrittäjänä ja tämä jatkuu edelleen. Etkä ole tietoinen mahdollisesti
tulevasta työttömyydestä tai lomautuksesta. Tarkemmat tiedot myöntöedellytyksistä löytyvät
vakuutushakemuksesta ja vakuutusehdoista.
Terveellä tarkoitetaan, että et ole minkään vaivan, vamman, taudin tai sairauden takia
hakeutunut lääkärin tutkimuksiin tai hoitoon vakuutushakemuksen päiväystä edeltäneiden 12
kuukauden aikana, etkä ole tietoinen tällaisen tutkimuksen tai hoidon tarpeesta.
Vakuutus on voimassa enintään 5 vuotta, mutta voi päättyä jo aiemmin kun enimmäismäärä
kuukausikorvauksia on maksettu tai kun henkivakuutuskorvaus on maksettu. Tarkemmat
päättymissyyt on eritelty vakuutusehdoissa. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään kun täytät
65 vuotta.
Vakuutus on vapaaehtoinen ja voit halutessasi irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa
kirjallisesti.

Maksuturvavakuutuksen laajuus
Tilapäinen työkyvyttömyys
Vakuutus korvaa sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneen tilapäisen työkyvyttömyyden
(sairausloma). Korvausta maksetaan, kun lääkäri on todennut vakuutetun työkyvyttömäksi ja
työkyvyttömyys jatkuu yli 30 peräkkäisen päivän ajan. Sen jälkeen korvausta maksetaan
enintään 12 kuukauden ajan samasta työkyvyttömyydestä ja enintään 24 kuukautta koko
vakuutusaikana eri työkyvyttömyysjaksojen perusteella. Vakuutusyhtiön korvausvastuu
tilapäisen työkyvyttömyyden osalta alkaa, kun 60 päivää on kulunut vakuutussopimuksen
voimaantulosta.
Työttömyysturva
Vakuutus korvaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvan työttömyyden. Turva on
voimassa palkansaajalle. Korvausta maksetaan, kun vakuutettu on ilmoittautunut
työvoimaviranomaisille työttömäksi työnhakijaksi. Kun työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti
60 peräkkäistä kalenteripäivää, maksetaan kultakin seuraavalta työttömyyspäivältä
korvausta. Korvausta maksetaan enintään 12 kuukauden ajan. Vakuutusyhtiön
korvausvastuu työttömyyden osalta alkaa kun 60 päivää on kulunut vakuutussopimuksen
voimaantulosta.vähintään 60 päivää on kulunut vakuutussopimuksen voimaantulosta.

Henkiturva
Kuolemantapauksessa kertakorvaus on 10 000 euroa.

Maksuturvavakuutuksen verotus
Työttömyydestä ja tilapäisestä työkyvyttömyydestä maksettavat kuukausikorvaukset ovat
verotettavaa ansiotuloa, josta vakuutusyhtiö suorittaa ennakonpidätyksen. Lähiomaisille
maksettu kuolemantapauskorvaus on perintöveron alaista tuloa ja muille edunsaajille korvaus
on veronalaista pääomatuloa. Tiedot perustuvat viimeisimpään voimassa
olevaan verolainsäädäntöön.

Tutustu vakuutusehtoihin
Tämä esite ei ole täydellinen tuotekuvaus eikä korvaa vakuutusehtoja. Vakuutusehdot saat
postitse vakuutuskirjan mukana ja ne löytyvät Etuan internet-sivuilta www.etua.fi.
Lisätietoja Maksuturvavakuutuksesta saat myös Etuan asiakaspalvelusta:
Puhelin: 09 2316 3611
Sähköposti: asiakaspalvelu@etua.fi

Näin haet korvausta
Hakemuksen voi tehdä verkossa osoitteessa http://clp.partners.axa/fi/hae-korvausta.
Korvaushakemuslomakkeita ja korvauksenhakuohjeita saat AXAsta puhelimitse 010 802
841. Täytetyt korvaushakemukset lähetetään osoitteeseen AXA Korvauspalvelut PL 67,
00501 Helsinki.

Henkilötietojen käsittely
AXA ja Etua Oy käsittelevät henkilötietoja henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien ja
säännösten sekä vakuutuslainsäädännön mukaisesti. AXAn tietosuojaselosteen ja muun
tietosuojainformaation saat osoitteesta clp.partners.axa/fi/tietosuoja ja Etua Oy:n osalta
osoitteessa www.etua.fi.

