Etua Maksuturva turvaa talouttasi
Kun turvaat lainasi takaisinmaksun Etua Maksuturvalla, sinun ei tarvitse olla
huolissasi, vaikka elämäntilanteesi yllättäen muuttuu. Maksuturva suojaa
talouttasi työttömyyden, sairausloman ja kuoleman varalta. Näin
kuukausittainen lainanmaksu onnistuu taloudellisesti haastavanakin
aikana. Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Etua Maksuturvan
myöntämisestä, sisällöstä, hinnoittelusta, oleellisista korvausrajoituksista.
Tutustu myös vakuutusehtoihin, jossa on yksityiskohtaiset tiedot
vakuutuksesta.

Mikä on Maksuturva?
Maksuturva tarjoaa taloudellista suojaa tapaturmasta tai sairaudesta
aiheutuneen työkyvyttömyyden, työttömyyden (vain palkansaajille) ja
kuoleman varalle. Vahinkotilanteessa turvasta maksetaan asiakkaalle
kuukausikorvaus, joka voi olla enintään 700 euroa. Kuolemantapauksessa
korvataan edunsaajille kertakorvaus 10 000€. Korvaukset maksetaan
lakisääteisistä ja vapaaehtoisista vakuutuksista maksettavien korvausten
lisäksi. Maksetuilla korvauksilla ei ole vaikutusta esimerkiksi sairaus- tai
työttömyyspäivärahoihin.

Maksuturvan hinta
Vakuutusmaksu määräytyy iän ja valitun korvaustason mukaan. Turvatasoksi
tulee valita lainan kuukausierää lähimmin vastaava korvausmäärä: 200, 300,
400, 500, 600 tai 700 euroa. Kuukausikorvausta ei voi valita suuremmaksi
kuin 30% vakuutuksen ottamishetken kuukausittaisista bruttopalkkatuloista.
Maksu veloitetaan kerran kuukaudessa e-laskulla. Alla olevasta taulukosta näet
Maksuturvan kuukausihinnan.

Kuka voi saada Maksuturvan?
Voit saada Maksuturvan Etuan kautta otettuun rahoitussopimukseen, kun olet
18–64 -vuotias ja kotipaikkasi on ollut Suomessa viimeiset 12 kk. Sinun tulee
myös täyttää terveys -ja työssäoloedellytykset:
• 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. Sinulla ei ole säännöllistä lääkitystä. (Lyhytaikaiset
sairaudet esimerkiksi flunssa tai vatsatauti eivät estä turvan saamista.)
• olet ollut keskeytyksettä työssä tai harjoittanut yritystoimintaa kuuden (6)
viime kuukauden ajan, ja tämä jatkuu;
• et ole tietoinen odotettavissa olevasta lomautuksesta tai työttömäksi
joutumisesta.
Tarkemmat tiedot myöntöedellytyksistä löytyvät vakuutushakemuksesta ja
vakuutusehdoista.

Maksuturvan kattavuus ja voimassaolo
Vakuutushakemuksessa mainittu henkilö on turvattu seuraavien vahinkojen
varalta:
• tilapäinen työkyvyttömyys (sairausloma) ja
• tuotannollisista tai taloudellisista syistä johtuva työttömyys
(vain palkansaajille) ja
• kuolema.
Turvaa sairausloma-ajalle
Vakuutus korvaa sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneen tilapäisen
työkyvyttömyyden (sairausloma). Kun työkyvyttömyys on kestänyt
yhtäjaksoisesti 30 peräkkäistä kalenteripäivää, maksetaan kultakin seuraavalta
työkyvyttömyyspäivältä korvausta. Sen jälkeen korvausta maksetaan enintään
12 kuukauden ajan samasta työkyvyttömyydestä ja enintään 24 kuukautta
koko vakuutusaikana eri työkyvyttömyysjaksojen perusteella. Korvausta ei
makseta , jos kyseessä on psykiatrinen sairaus tai oire tai psyykkinen oire tai
muu mielenterveyden häiriö tai stressistä johtuva tila. Korvaus on verotettavaa
ansiotuloa.
Turvaa työttömyyden varalle
Vakuutus kattaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvan
työttömyyden. Turva on voimassa palkansaajalle. Korvausta maksetaan, kun
vakuutettu on ilmoittautunut työvoimaviranomaisille työttömäksi työnhakijaksi
ja saa työttömyyspäivärahaa. Kun työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti 30
peräkkäistä kalenteripäivää, maksetaan kultakin seuraavalta
työttömyyspäivältä korvausta. Korvausta maksetaan enintään 12 kuukauden
ajan ja enintään 24 kuukautta koko vakuutusaikana eri työttömyysjaksojen
perusteella. Korvausta ei makseta, jos vakuutettu lomautetaan. Korvaus on
verotettavaa ansiotuloa.
Turvaa läheisille
Kuolemantapauksessa kertakorvaus on 10 000 euroa. Korvaus maksetaan
edunsaajille. Kuolemantapauskorvaus on perintöverotuksen piirissä.

Maksuturvan voimassaolo
Vakuutusyhtiön korvausvastuu alkaa, kun 30 päivää on kulunut
vakuutussopimuksen voimaantulosta. Tältä ajalta ei veloiteta vakuutusmaksua.
Voimassaoloaika on sama kuin alkuperäisen lainasopimuksen laina-aika,
kuitenkin enintään 10 vuotta. Vakuutus päättyy viimeistään 65- vuotiaana.
Tarkemmat päättymissyyt on eritelty vakuutusehdoissa. Vakuutus on
vapaaehtoinen ja voit halutessasi irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa
kirjallisesti.
Näin haet korvausta
Korvaushakemuksen voit työttömyys- ja työkyvyttömyysajalta tehdä AXAn
verkkopalvelussa clp.partners.axa/fi/hae-korvausta. Korvaushakemuslomakkeita ja ohjeita saat AXAsta puhelimitse 010 802 841. Täytetyt
korvaushakemukset lähetetään osoitteeseen AXA Korvauspalvelut PL 67,
00501 Helsinki.
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: 09 316 611. Sähköposti:
asiakaspalvelu@etua.fi.
Vakuutuksen myöntää vakuutusyhtiö AXA.

Yleiset ennakkotiedot etämyynnistä
Ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu on saatavilla suomen kielellä. Ennakkotiedot
annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina. Etäsopimiseen ja -sopimukseen sovelletaan
Suomen lakia. Tiedot vakuutuksen sisällöstä, vakuutuskorvausten perusteet sekä eri
turvalajeihin liittyvät korvausrajoitukset ilmenevät vakuutusehdoista. Yleisistä
korvausrajoituksista on säädetty vakuutussopimuslaissa.
Vakuutuksen myöntäjän ja vakuutusasiamiehen tiedot sekä valvonta
Vakuutuksen myöntää AXA France Vie – yksityinen osakeyhtiö rekisteröity numerolla 310
499 959 Nanterren yritysrekisteriin ja AXA France IARD – yksityinen osakeyhtiö rekisteröity
numerolla 722 057 460 Nanterren yritysrekisteriin. Yhtiöiden kotipaikka on Nanterre,
Ranska. Yhtiöiden pääkonttorit: 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Ranska.
Yhtiöt ovat Ranskan vakuutuslain alaisia. Valvova viranomainen on Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9, Puh. +33 (0)1 49 95
40 00 , https://acpr.banque-france.fr/. Yhtiöitä edustaa Suomessa ja vakuutuksen myöntää
AXA France IARD - Sivuliike - Suomi (2922649-2) sekä AXA France VIE - Sivuliike – Suomi
(2922515-8). Suomen sivuliikkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen
ylläpitämään kaupparekisteriin.
AXAn Suomen sivuliikkeen yhteystiedot: AXA, PL 67, 00501 Helsinki. Puh. +358 (0)10 802
834*, Sähköposti: clp.fi.vakuutus@partners.axa
* Puhelut palvelunumeroihin maksavat 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (sis. alv 24 %). AXA
nauhoittaa asiakaspalveluun tulevat puhelut.
AXAn asiamiehenä Maksuturvan myynnissä toimii Etua Oy, rekisteröity Suomessa
Finanssivalvonnan rekisteriin vakuutusasiamieheksi. Vakuutuksenantajat maksavat
asiamiehille vakuutusmaksuun perustuvaa palkkiota myynnistä ja lisäksi osan mahdollisesta
vakuutusmaksutuotosta. Asiamies ei anna henkilökohtaisia suosituksia sen myöntämistä
vakuutuksista. Finanssivalvonta valvoo asiamiehen toimintaa.
Vakuutusasiamiehen yhteystiedot: Etua Oy, Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki Puhelin: 09
2316 3611, Sähköposti: asiakaspalvelu@etua.fi
Vakuutusyhtiötä ja asiamiestä valvovan viranomaisen yhteystiedot: Finanssivalvonta, PL
103, 00101 Helsinki. Puh. 09 183 51, www.finanssivalvonta.fi.

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. Tietoja voidaan kerätä asiakkaalta itseltään, hänen
valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä,
luottotietorekisteristä sekä vakuutusyhtiöiden ylläpitämästä vahinkorekisteristä. Etua Oy voi
käyttää asiakasrekisteriään myös asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin mukaan lukien
suoramarkkinointi.
Vakuutusyhtiön vastuun rajoitukset
Vakuutusyhtiö ei vastaa: tähän sopimukseen sisältymättömistä kolmansille osapuolille
maksettavista kuluista, välillisistä vahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
vakuutusyhtiön kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista,
esimerkiksi tietoliikenteen katkeamisesta aiheutuvista vahingoista.
Verotus
Tilapäisen työkyvyttömyyden, sekä työttömyysturvan perusteella maksettava korvaus on
saajalleen veronalaista ansiotuloa. Kuolemantapauskorvaus on perintöverotuksen piirissä.
Tiedot perustuvat viimeisimpään voimassa olevaan verolainsäädäntöön. Vakuutusyhtiöt
eivät vastaa mistään veroista, joita vakuutetulle tai edunsaajalle korvauksen maksamisesta
mahdollisesti aiheutuu. Vakuutusyhtiöt pidättävät ja suorittavat verottajalle
vakuutuskorvauksista kaikki lakien vaatimat ennakonpidätykset.
Vakuutuksen alkaminen
Vakuutus tulee voimaan, kun vakuutuksenottaja on joko etäviestimellä antanut tai
lähettänyt vakuutushakemuksen, ellei vakuutushakemuksessa ole muuta mainittu.
Edellytyksenä on, että AXA myöntää vakuutuksen. Vakuutusehdot lähetetään
vakuutussopimuksen mukana. Vakuutus on voimassa, kunnes se irtisanotaan tai päättyy
vakuutusehtojen mukaisesti.
Vakuutuksen irtisanominen
Voit irtisanoa koko vakuutuksen koska tahansa toimittamalla kirjallisen
irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiöön. Vakuutuksen ollessa irtisanottavissa koska tahansa,
ei erityistä peruuttamisoikeutta ole.
Korvauksen hakuaika
Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää vakuutuksen
voimassaolosta, tapahtuneesta vahingosta ja sen seuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka
tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa tapahtuneesta vahingosta, tai jos vakuutus on
otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta vahinkoseuraamuksen
aiheutumisesta.

Muutoksenhaku korvauspäätökseen
Mikäli olet tyytymätön korvauspäätökseen, ota ensin meihin yhteyttä (AXA /
Korvauspalvelut PL 67, 00501 Helsinki tai puhelimitse 010 802 841). Korjaamme mahdolliset
virheet tai väärinkäsitykset. Jos tämän jälkeen haluat selvittää asiaa lisää, voit ottaa yhteyttä
FINEen (vakuutus- ja rahoitusneuvonta), joka neuvoo ja auttaa kuluttajia vakuutusasioissa
maksutta. Voit saattaa asian myös Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan
käsiteltäväksi. FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Porkkalankatu 1, 00180 HELSINKI, Puh.
(09) 6850 120, www.fine.fi. Kuluttajariitalautakunta, PL 306, 00531 HELSINKI. Puh. 029 566
5200 www.kuluttajariita.fi. Vakuutusyhtiön päätöstä koskeva kanne tulee laittaa vireille
Suomessa olevan kotipaikkasi käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa kolmen
vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisen tiedon päätöksestä ja tästä määräajasta.
Mahdollinen lautakuntakäsittely katkaisee kanteen nostamisen määräajan kulumisen.

