Etua Maksuturva Laina-asiakkaille
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Tuote: Turva työttömyyden, tilapäisen työkyvyttömyyden ja kuoleman

Yritys: AXA France VIE - Sivuliike - Suomi (Y-tunnus 2922515-8) ja

varalle

AXA France IARD - Sivuliike - Suomi (Y-tunnus 2922649-2)

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Etua Maksuturva laina-asiakkaille auttaa sinua selviämään lainanmaksusta, jos tulosi pienenevät esimerkiksi työttömyyden, sairauden tai tapaturman johdosta. Turva on
vapaaehtoinen henkilövakuutus. Voit ottaa vakuutuksen, kun kotipaikkasi on ollut Suomessa viimeiset 12 kuukautta, olet 18-64-vuotias, täytät terveys-ja työssäoloehdon.

Mitä vakuutus ei kata?

Mitä vakuutus kattaa?
Taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuva
työttömyys.

Vakuutustapahtumaa, josta vakuutettu oli tietoinen vakuutusta
ottaessaan.

Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva tilapäinen
työkyvyttömyys (sairausloma).

Vakuutusehdoissa erikseen määriteltyjä korvausrajoituksia.

Korvataan edellä mainituista vakuutustapahtumista
kuukausikorvaus. Korvausmäärät ovat 200 euroa,
300 euroa, 400 euroa, 500 euroa, 600 euroa tai 700
euroa.
Vakuutetun kuoleman johdosta korvataan
10 000 euron kertakorvaus.

£

Korvauksia ei makseta samanaikaisesti tilapäisen
työkyvyttömyyden ja työttömyyden perusteella.

£

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Työttömyysturva on voimassa vain palkansaajalle.
Vakuutuksenantajan korvausvastuu alkaa kun 30 päivää on
kulunut vakuutuksen alkamispäivästä.
Vakuutus ei kata tilapäistä työttömyyttä tai työkyvyttömyyttä,
joka on kestänyt yhtäjaksoisesti vähemmän kuin 30 päivää
(omavastuuaika).
Kuukausikorvauksen tasoa ei saa valita suuremmaksi kuin
30 % vakuutuksen hakuhetken bruttotulojen määrä.

£

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa , työ- ja vapaa-aikana ja kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
• 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 korvaus kohtuudella alentaa tai
evätä.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu maksetaan kuukausittain eräpäivään mennessä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
• Turvat astuvat voimaan 30 vuorokautta vakuutushakemuksen allekirjoituspäivästä, edellyttäen, että vakuutusyhtiö voi myöntää vakuutuksen.
• Vakuutuksen voimassaoloaika on sama kuin alkuperäisen laina-sopimuksen laina-aika.
• Turva päättyy viimeistään kun se on ollut voimassa 10 vuotta tai kun vakuutettu täyttää 65 vuotta. Muut päättymissyyt on lueteltu
vakuutusehdoissa kohdassa 4.2.

Miten irtisanon sopimuksen?
£

Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen kirjallisella ilmoituksella vakuutusyhtiöön.

£

