Vakuutus Lainaturvavakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: AmTrust International Underwriters DAC Tuote: Maksuturva
Tämän vakuutuksen kehittäjä on AmTrust Nordic AB (yritystunnus: 556671-5677), joka pääedustajana edustaa
vakuutuksenantajaa AmTrust International Underwriters DAC, Irlanti (rekisteröintitunnus: 169384). Tämä asiakirja on
ainoastaan yhteenveto vakuutuksen kattavuudesta, ja sen tarkoituksena on auttaa sinua tekemään hyvin perusteltu
päätös. Lisätietoja vakuutuksen sisällöstä on tuoteselosteessa, ja täydelliset tiedot ovat vakuutusehdoissa.
Lue tämä asiakirja huolellisesti, jotta ymmärrät vakuutuksen kattavuuden ja rajoitukset sekä tärkeät vakuutuksen
voimassaolon edellytykset.
Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Vakuutus kattaa kustannukset kuukausittaisesta maksustasi luotonantajalle, jos joudut tilapäisesti työkyvyttömäksi tai
tahattomasti työttömäksi. Vakuutus kattaa myös yksityisyrittäjän, joka joutuu sairaalahoitoon. Kuolemantapauksessa
vakuutus kattaa jäljellä olevan velan luotonantajalle.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?







Jos joudut tilapäisesti työkyvyttömäksi tai
tahattomasti työttömäksi, vakuutus korvaa
kuukausittaisen maksusi luotonantajalle,
kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan ja
enintään 1 500 euron osalta kuukaudessa.
Kuolemantapauksessa vakuutuksesta
maksetaan vahinkopäivämääränä jäljellä
oleva velkasi luotonantajalle enintään 50
000 euroon asti.
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Yksityisyrittäjät:
Jos olet yksityisyrittäjä ja joudut
sairaalahoitoon yli 7 vuorokauden ajaksi,
vakuutus korvaa kuukausittaisen maksusi
luotonantajalle, kuitenkin enintään 365
päivän ajan ja enintään 1 500 euron osalta
kuukaudessa.

Työkyvyttömyys, joka johtuu sairaudesta tai
tapaturmasta, jonka vuoksi olet kääntynyt
aiemmin lääkärin puoleen viimeksi
kuluneiden 12 kuukauden aikana.
Työttömyys tilapäisen työsuhteen tai
kausityön jälkeen.
Työttömyys, joka johtuu oma-aloitteisesta
irtisanoutumisestasi tai jostakin, mihin olet
itse syyllistynyt.
Työttömyys, joka johtuu omasta rikollisesta
toiminnastasi.
Kuolemantapaus, joka aiheutuu samasta
sairaudesta tai onnettomuudesta, jonka
vuoksi edesmennyt henkilö on kääntynyt
lääkärin puoleen tai saanut hoitoa viimeksi
kuluneiden 12 kuukauden aikana. Vakuutus
ei korvaa kuolemantapausta, joka johtuu
sellaisen toimintarajoitteen/vamman
pahenemisesta, joka on muodostunut
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana
ennen vakuutushakemusta.
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Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?





Tapahtumat, jotka ovat sattuneet ja olleet tiedossa ennen vakuutuksen voimaantulopäivämäärää.
Transaktiot, jotka toteutuvat vahinkopäivämäärän jälkeen.
Vakuutus ei korvaa kustannuksia, jotka muodostuvat vakuutuksen 30 päivän karenssiaikana. Korvaus
maksetaan päivästä 1 (ensimmäinen vahinkopäivä) lukien karenssiajan päätyttyä.
Vahingot, jotka tapahtuvat vakuutuksen 30 päivän kelpoisuusjakson kuluessa.

Missä vakuutusturva on voimassa?


Vakuutus koskee vahinkoa, joka tapahtuu Suomessa ja johon sovelletaan Suomen lakia.

Mitkä ovat velvoitteeni?







Anna aina oikeat tiedot vakuutusta ottaessasi.
Sinun on maksettava vakuutusmaksu. Jos vakuutusmaksua ei makseta, vakuutusturva päättyy
vakuutusehtojen mukaisesti.
Vahinkotilanteessa ilmoitus on lähetettävä 12 kuukauden kuluessa, ja siihen on liitettävä pyydetyt
asiakirjat.
Anna aina oikeat tiedot vahinkoasiassa.
Vastaat aina itse kuukausittaisen laskun maksamisesta ajallaan luotonantajalle, vaikka vahinkoasia olisi
käsiteltävänä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

Vakuutus tulee voimaan sinä päivänä, jona luotonantaja on rekisteröinyt ”Lainaturvavakuutusta” koskevan
sopimuksesi, kuitenkin aikaisintaan samana päivänä kuin luotto myönnetään. Vakuutusturva päättyy
luotonantajan kanssa tekemäsi luottosopimuksen päättyessä.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen kirjallisella ilmoituksella luotonantajalle. Vakuutus on voimassa
seuraavan vakuutusmaksun eräpäivään asti.
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