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Lainanmaksuturva Instabankin asiakkaille 

Esitiedot 
Voimassa 25.05.2018 alkaen 

 

Seuraavassa eritellään tiedot, jotka vakuutuksenantajan on lain mukaan annettava sinulle, ennen 

kuin ostat vakuutuksen. Tiedot, jotka annetaan Suomen lainsäädännön nojalla, ovat saatavilla 

suomeksi ja ruotsiksi. Tämä helpottaa vakuutuksen allekirjoitusta koskevaa päätöstäsi, sillä on 

tärkeää, että luet tiedot kokonaisuudessaan. Jos vakuutusturva on joltakin osin erityisen tärkeä 

sinulle etkä ole varma, kattaako vakuutus sen, voit soittaa Instabankille numeroon +358 75 3266 170. 

Huomaa, että esitiedot ovat vain lyhennetty yhteenveto vakuutuksesta. Täydelliset tiedot 

vakuutuksen kattavuudesta ovat vakuutusehdoissa. 

Yleistä vakuutuksesta 

Jos joudut 30 peräkkäiseksi päiväksi tahattomasti työttömäksi tai täysin työkyvyttömäksi sairauden 

tai onnettomuuden vuoksi, vakuutus korvaa sovitun kuukausikustannuksen, joka koostuu korosta ja 

lyhennyksestä, kuitenkin enintään 1 500 euroa/kk 12 kuukauden ajan. Korvauksen maksaminen 

alkaa 31. päivänä vahinkopäivämäärästä lukien (karenssiaika).  

 

Vakuutus ei kuitenkaan kata täydellistä työkyvyttömyyttä tai tahatonta työttömyyttä, joka ilmenee 

30 päivän kuluessa vakuutuksen voimaantulopäivämäärästä (kelpoisuusjakso).  

 

Kuolemantapauksessa vakuutus kattaa lyhennyksen tai osan jäljellä olevasta velkasaldosta, kuitenkin 

enintään 50 000 euroa. 

 

Vakuutus koskee myös yrittäjiä, jotka joutuvat 7 peräkkäiseksi päiväksi sairaala- tai laitoshoitoon. 

Korvauksen maksaminen alkaa 8. sairaalapäivästä lukien. Vakuutus ei kuitenkaan kata 

sairaalahoitoa, joka alkaa 30 päivän kuluessa vakuutuksen voimaantulopäivämäärästä. ”Yrittäjällä” 

tarkoitetaan henkilöä, joka olematta työntekijä harjoittaa, johtaa tai auttaa harjoittamaan yrityksen 

liiketoimintaa ja on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista.    

Momentti Kelpoisuusjakso Karenssiaika Korvaus 

Täydellinen 

työkyvyttömyys 
30 päivää 30 päivää 

1 500 euroa/kk  

12 kuukauden ajan 

Tahaton työttömyys 30 päivää 30 päivää 
1 500 euroa/kk  

12 kuukauden ajan 
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Kuka voi allekirjoittaa vakuutussopimuksen? 

Vakuutussopimuksen voi allekirjoittaa henkilö (henkilöt), joka on tehnyt lainasopimuksen 

Instabankin kanssa, edellyttäen että henkilö vakuutusta ottaessaan: 

• on 18–65 -vuotias  

• asuu ja työskentelee Suomessa 

• on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, jossa työaika on vähintään 20 tuntia viikossa, 

tai on yksityisyrittäjä ja saa työkorvausta  

• ei ole tietoinen uhkaavasta tai tulevasta työttömyydestä tai muusta vahingosta 

• on täysin terve ja työkykyinen 

• kuuluu Suomen sairausvakuutuksen piiriin ja on suomalaisen työttömyyskassan jäsen.  

Jos kaksi henkilöä on yhteisvastuussa yksityislainasta, kumpikin voi allekirjoittaa oman 

vakuutuksensa. Korvaus maksetaan lainaosuuden suhteessa kummallekin lainanottajalle, joka täyttää 

näiden ehtojen mukaiset korvausta koskevat vaatimukset. 

Vakuutussopimuksen allekirjoittaminen 

Vakuutussopimus voidaan allekirjoittaa uutta lainasopimusta tehtäessä, Instabankin asiakaspalvelun 

kautta tai verkossa osoitteessa www.instabank.fi. Vakuutus on voimassa kuukausi kerrallaan, ja sitä 

jatketaan automaattisesti. Vakuutusmaksu veloitetaan Instabankin kuukausittaisella laskulla. 

Vakuutuksen päättyminen 

Voit irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa. Irtisanomisesta on ilmoitettava kirjallisesti 

Instabankille. Vakuutuksen voimassaolo päättyy automaattisesti päivänä, jona täytät 69 vuotta, 

kuolinpäivänäsi tai päivänä, jona sinun ja Instabankin tai Instabankin ja vakuutuksenantajan välinen 

sopimus päättyy. 

Esimerkkejä tapauksista, joita vakuutus ei kata 

Vakuutus ei korvaa  

• työttömyyttä, joka johtuu määräaikaisen työsuhteen päättymisestä työsopimuksen 

mukaisesti tai eläköitymisen vuoksi 

• yrittäjän työttömyyttä 

• sairaudesta tai onnettomuudesta johtuva täydellinen työkyvyttömyys tai kuolema, kun 

henkilö on käynyt ilmoitetun sairauden tai vamman vuoksi lääkärissä tai saanut siihen 

hoitoa 24 kuukauden aikana ennen vakuutuksen voimaantulopäivämäärää. 

• vahinkoja, joiden syynä olevat olosuhteet olivat olemassa vakuutuksen 

voimaantulopäivämääränä tai sitä ennen. 

 

Koska muitakin momenttikohtaisia poikkeuksia on, selvitä ne täydellisistä vakuutusehdoista ennen 

vakuutuksen ostamista. 

 

Kuolemantapaus Ei kelpoisuusaikaa Ei karenssiaikaa 
Jäljellä oleva velka, kuitenkin enintään 50 

000 euroa  

Yrittäjän sairaalahoito 30 päivää 7 päivää 
1/30 kuukausimaksusta päivässä, 

enintään 1 500 euroa/kk 12 kuukauden 

ajan 
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Tärkeää tietoa korvauksesta vahinkotilanteessa 

Sinulla on maksuvastuu lainan jäljellä olevasta velkasaldosta, kunnes olet toimittanut kaikki 

vahinkoon liittyvät asiakirjat ja vastaanottanut vahinkoasiaa koskevan päätöksen ja vahingonkorvaus 

on maksettu. 

 

Korvaus maksetaan aina suoraan Instabankille, joka käyttää sen jäljellä olevan lainasaldon 

lyhentämiseen. 

Kelpoisuusjakso 

Vakuutukseen sovelletaan kelpoisuusjaksoa, joka on tahattoman työttömyyden osalta 30 päivää ja 

täydellisen työkyvyttömyyden osalta 30 päivää. Kuolemantapaukseen ei sovelleta kelpoisuusjaksoa. 

Kelpoisuusjakson aikana vakuutuksesta ei makseta korvauksia. Kelpoisuusjakso lasketaan 

vakuutuksen voimaantulopäivämäärästä tai lainasumman määrän korotuspäivämäärästä lukien. 

Omavastuu ja karenssiaika  

Vakuutuksessa ei ole omavastuuosuutta. Sen sijaan sovelletaan karenssiaikaa. Se tarkoittaa että 

korvausta maksetaan täydellisen työkyvyttömyyden ja tahattoman työttömyyden osalta 31. päivästä 

alkaen ja yrittäjän sairaalahoidon osalta 8. päivästä alkaen. Kuolemantapaukseen ei sovelleta 

karenssiaikaa.   

Vakuutuksen hinta (vakuutusmaksu) 

Vakuutuksen hinta vakuutuksenottajaa kohden on 8,9 % lyhennettävän tasaerälainan sovitusta 

kuukausikustannuksesta.  Joustavan lainan osalta kustannus on 0,35 % kuukausisaldosta. Tämä käy 

ilmi vakuutussopimusta allekirjoitettaessa. 

 

Jotta vakuutuksenottajalla on aina turva uusia vahinkoja varten, vakuutusmaksu maksetaan 

kuukausittain, vaikka vakuutuksenottaja vastaanottaisi korvausta tapahtuneesta vahingosta. 

Vakuutuksenantaja 

Vakuutuksen vakuutuksenantaja on AmTrust International Underwriters DAC, yritystunnus 

169384, 40 Westland Row, Dublin 2, Irlanti, jota valvoo Irlannin keskuspankki. Vakuutuksenantajaa 

edustaa pääedustaja AmTrust Nordic AB, yritystunnus 556671-5677, Hamngatan 11, SE-111 47 

Stockholm, puh. +46 8 440 38 00 

Vahinkoilmoitus 

Vahingosta ilmoitetaan Oy Lars Krogius Ab:lle, claims.finland@krogius.com tai puh. 045 636 6597. 

Lintulahdenkatu 10, 8. kerros  

00500 Helsinki.  

 

Muista, että vahinkoilmoitus on tehtävä viipymättä, kuitenkin viimeistään 12 kuukauden kuluttua 

vahingon ilmenemisestä. 

Vakuutusehdot 

Vakuutusehdot ovat kokonaisuudessaan osoitteessa www.instabank.fi. 
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Vakuutuksen välittämistä koskevat tiedot 

Yleistä 

Vakuutuksen vakuutusedustaja on Instabank ASA, Norjan yritystunnus 816 914 582 

 

Instabank on AmTrust International Underwriters DAC:n (AmTrust) sidoksissa oleva 

vakuutusedustaja. Tämä tarkoittaa, että AmTrust on tarkistanut Instabankin täyttävän 

rekisteröitävää vakuutusedustajaa koskevat vaatimukset. Jos haluat tarkistaa tietyn edustajan tiedot, 

voit soittaa AmTrust Nordic AB:lle, puh. +46 8 440 38 00. Instabank on Patentti- ja 

rekisterihallituksen rekisteröimä. Toimintaa valvoo Finanssivalvonta, joka on sidoksissa olevien 

vakuutusedustajien valvontaviranomainen. 

Instabankilla on lupa välittää luokan 16 (muu omaisuusvahinko) mukaisia vahinkovakuutuksia. 

AmTrust ei omista mitään osaa Instabankista. 

AmTrust vastaa yksinomaan omaisuusvahingosta, jonka Instabank mahdollisesti aiheuttaa 

vakuutusedustajana asiakkaalleen tai muulle taholle, joka käyttää asiakkaasta juontuvaa oikeuttaan. 

Vakuutusedustajan saama korvaus  

Sidoksissa olevana vakuutusedustajana Instabank saa AmTrust International Underwritersilta tietyn 

korvauksen työstä, joka liittyy muun muassa vakuutussopimuksen allekirjoittamiseen ja 

vakuutusmaksujen käsittelyyn. 

Lähtökohtaisesti Instabank saa 53 % maksetuista vakuutusmaksuista. Jos AmTrust saa voittoa 

ryhmävakuutuksesta sen jälkeen, kun esim. vakuutuskorvaukset ja vakuutuksen hallintakulut on 

maksettu, Instabankilla on oikeus lisäkorvaukseen. Tämän korvauksen suuruutta ei voida arvioida 

etukäteen. Jos vahinkokehitys on 85 %, Instabankilla on vakuutusryhmän hallinnointikulujen 

vähennyksen jälkeen oikeus korvaukseen, joka vastaa noin 3 %:a vakuutusmaksusta. Instabankin 

korvaus on näin 60–65 % maksetuista vakuutusmaksuista. 

Erimielisyyksien ratkaisu  

Jos et ole tyytyväinen asiasi käsittelyyn, voit ottaa ensisijaisesti yhteyttä käsittelijään mahdollisten 

epäselvyyksien selvittämiseksi tai uudelleenkäsittelyn pyytämiseksi.  

 

Voit pyytää päätöksen uudelleenkäsittelyä myös vakuutuksenantajalta ottamalla yhteyttä AmTrust 

Nordic AB:hen, Hamngatan 11, SE-111 47 Stockholm, +46 8440 38 20 tai 

skador@amtrustgroup.com. 

Neuvonta 

Voit pyytää aina neuvontaa ja ohjeita Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalta (FINE). Voit myös pyytää 

lausuntoa Vakuutuslautakunnalta tai Kuluttajariitalautakunnalta.  

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) ja Vakuutuslautakunnan osoite on Porkkalankatu 1, 00180 

Helsinki, puh. + 358 9 6850 120, www.fine.fi 

Kuluttajariitalautakunnan osoite on Snellmaninkatu 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh. +358 29 566 

5200, www.kuluttajariita.fi   

Valitukset 

Jos haluat asiakkaana tehdä Instabankille vakuutuksen välittämistä koskevan valituksen, ota yhteys 

osoitteeseen asiakaspalvelu@instabank.fi. Valitukset käsitellään ripeästi ja huolellisesti. Kuhunkin 
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valitukseen vastataan asiallisesti ja tarkasti, ja vastaus muotoillaan mahdollisimman selkeästi, jotta 

valituksen esittäjä voi helposti hyödyntää tietoja. Valitukseen vastataan viipymättä.  

Jos valitukseen ei voida vastata 14 päivän kuluessa, valituksen esittäjälle on toimitettava kyseisessä 

ajassa kirjallinen ilmoitus valituksen käsittelystä ja odotettavissa olevasta vastausajankohdasta. 

Erimielisyydet 

Sinun ja Instabankin erimielisyydet voidaan tarvittaessa ratkaista suomalaisessa yleisessä 

tuomioistuimessa. 

Sovellettava laki 

Vakuutussopimukseen ja vakuutuksen välittämiseen sovelletaan Suomen lakia, erityisesti 

vakuutussopimuslakia (543/1994) ja kuluttajansuojalakia (38/1978).    

Yhteystiedot 

Vakuutuksenantaja 

AmTrust International Underwriters DAC, 40 Westland Row, Dublin 2, Irlanti. 

AmTrust Nordic AB on AmTrust International Underwriters DAC:n pääedustaja. AmTrust Nordic 

AB:n osoite on Hamngatan 11, SE-111 47 Stockholm, puh. +46 8440 38 00.  

Vakuutusedustaja 

Instabank ASA, Drammensveien 177, NO-0277 Oslo puh. +35 8 75 3266 170 

Finanssivalvonta 

Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puh. +358 9 183 51, 

www.finanssivalvonta.fi 

Patentti- ja rekisterihallitus 

Arkadiankatu 6 A, PL 1140, 00101 Helsinki, puh. + 358 29 509 5040, www.prh.fi 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) ja Vakuutuslautakunta 

Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. + 358 9 6850 120, www.fine.fi 

Kuluttajariitalautakunta  

Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki,  

puh. + 358 29 566 5200, www.kuluttajariita.fi  
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