Lainaturvavakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, yritystunnus 516406-0559, on vakuutuksenantaja kuolemantapausten
osalta. BNP Paribas Cardif Försäkring AB, yritystunnus 516406-0567, on vakuutuksenantaja muiden
korvausperusteiden osalta.
Tuote: Ryhmäetuvakuutus, jonka välittäjänä on Nordax Bank.
v1.0
Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot ovat yhteenveto siitä, mitä vakuutus kattaa ja mitä se ei kata. Tiedot ovat
yleisluonteisia, eikä niitä ole laadittu jokaisen vakuutetun erityistarpeita varten. Lisätietoja löytyy tuotetiedoista.
Saat vakuutusehdot kokonaisuudessaan Nordax Bankista soittamalla numeroon 030-603 60 60 tai käymällä
verkkosivustolla osoitteessa www.nordax.fi.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä

Vapaaehtoinen vakuutus, joka korvaa lainastasi aiheutuvat kustannukset joutuessasi sairauslomalle/työttömäksi, tai josta
maksetaan jäljellä olevaa laina summaa vastaava korvaus, jos menehdyt.

Mitä vakuutus kattaa?
Alentunut työkyky: Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos
menetät vähintään puolet työkyvystäsi vakuutuskauden
aikana.
Työttömyys: Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos jäät
kokonaan ja vastentahtoisesti työttömäksi vakuutuskauden
aikana.
Sairaalassaolo: Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos
joudut sairaalaan vakuutuskauden aikana.
Vakuutuksesta maksetaan kuukausittainen korvaus, joka vastaa sitä
koron, lyhennyksen, vakuutusmaksun ja maksujen määrää, joka
sinulta laskutettiin lainasta vakuutustapahtumaa edeltävältä
kuukaudelta. Kuukausikorvaus voi olla enimmillään 1 000 euroa.
Alentuneesta työkyvystä ja työttömyydestä maksetaan korvausta
korkeintaan 12 kuukauden ajan. Sairaalassaolosta maksetaan
korvausta korkeintaan 23 päivän ajan.
Kuolemantapaus
Kuolemantapauksessa korvaus vastaa summaa, joka lainastasi on
jäljellä. Suurin korvaus on 60 000 euroa.

Mitä vakuutus ei kata?
Esimerkkejä tapauksista, joita vakuutus ei kata:
Vakuutuksesta ei makseta korvausta alentuneesta työkyvystä tai
sairaalassaolosta, joka
johtuu sairaudesta, tartunnasta, vammasta tai oireesta, joka
on ilmennyt ennen vakuutuksen voimaantuloa (riippumatta
siitä, onko diagnoosia tehty)
liittyy alkoholin, huumausaineiden, unilääkkeiden tai muiden
lääkkeiden väärinkäyttöön
liittyy selän tai niskan alueen vaivoihin, joita
ei voida osoittaa magneettiresonanssitomografialla,
tietokonetomografialla, röntgenillä tai muulla vastaavalla
tavalla
Vakuutuksesta ei makseta korvausta työttömyydestä, jos
sinut oli irtisanottu tai olit saanut irtisanomisilmoituksen tai
tiesit tulevasta irtisanomisilmoituksesta tai irtisanomisesta
vakuutusta ottaessasi
irtisanoudut itse tai työsuhde päättyy sinun ja työnantajan
välisestä sopimuksesta
joudut työttömäksi määräaikaisen työsuhteen päättymisen
jälkeen sopimusajan päättyessä.
Vakuutuksesta ei makseta korvausta kuolemantapauksesta, joka
johtuu sairaudesta, tartunnasta, vammasta tai oireesta, joka
on ilmennyt ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Vakuutus ei kata vakuutussuojan edellytysaikana sattuneita vahinkoja. Vakuutussuojan edellytysaika lasketaan vakuutuksen
alkamispäivästä. Vakuutussuojan edellytysaika on alentuneen työkyvyn ja sairaalassaolon osalta 30 päivää. Vakuutussuojan
edellytysaika on työttömyyden osalta 90 päivää. Kuolemantapauksessa ei sovelleta vakuutussuojan edellytysaikaa.
Vakuutuksesta ei makseta korvausta karenssiaikana. Karenssiaika on vakuutustapahtumaa välittömästi seuraava aika.
Karenssiaika on työttömyyden ja alentuneen työkyvyn osalta 30 päivää. Karenssiaika on sairaalassaolon osalta 7 päivää.
Kuolemantapauksessa ei sovelleta karenssiaikaa.
Korvausta maksetaan tietyltä ajanjaksolta vain yhdellä perusteella. Kuukausikorvausten enimmäismäärä yhteensä vakuutuksen
voimassaoloaikana on 36 kuukautta.
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Missä vakuutusturva on voimassa?


Jotta voit tehdä vakuutussopimuksen, sinun on oltava kirjoilla Suomessa.



Vakuutus koskee kaikkialla maailmassa sattuneita vakuutustapahtumia.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Korvausta vaatiessasi sinun on lähetettävä vahinkoilmoitus BNP Paribas Cardifille niin pian kuin mahdollista. Voit ilmoittaa
vahingosta osoitteessa www.bnpparibascardif.se tai tilaamalla vahinkolomakkeen Nordax Bankilta. Sinun on myös lähetettävä
asiakirjat, joita BNP Paribas Cardif tarvitsee voidakseen arvioida oikeutesi korvaukseen.
Ilmoittaessasi vahingosta vastaat itse kustannuksista, jotka aiheutuvat todistuksista tai asiakirjoista, joita BNP Paribas Cardif
tarvitsee voidakseen arvioida, oletko oikeutettu korvaukseen. Jos BNP Paribas Cardif on hankkinut todistuksia, sairauskertomuksia ja
muita vastaavia asiakirjoja, BNP Paribas Cardif vastaa niistä aiheutuvista kustannuksista.
Jos BNP Paribas Cardif tarvitsee tietoja arvioidakseen, oletko oikeutettu korvaukseen, sinun on annettava kirjallinen suostumus
siihen, että BNP Paribas Cardif saa hankkia sinua koskevia tietoa lääkäreiltä, sairaaloista tai muista hoito- tai vakuutuslaitoksista
(Kela ja työttömyyskassa). Jos et anna suostumustasi eikä BNP Paribas Cardif voi tästä johtuen arvioida oikeuttasi korvaukseen,
tämä voi tarkoittaa sitä, ettei sinulle makseta minkäänlaista korvausta.
Sinun on ilmoitettava välittömästi BNP Paribas Cardifille, jos saat uutta työtä tai jos ryhdyt yrittäjäksi tai jos työttömyyskassan tai
Kelan maksama korvaus päättyy sillä aikaa, kun BNP Paribas Cardif maksaa sinulle korvausta työttömyyden vuoksi. Sinun on lisäksi
ilmoitettava BNP Paribas Cardifille, jos saat työkykysi takaisin tai jos Kelan tai vastaavaan norjalaisen, tanskalaisen tai ruotsalaisen
laitoksen maksama korvaus päättyy.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutus maksetaan kuukausittain jälkikäteen ja laskutetaan yhdessä lainan kanssa.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus on voimassa vakuutushakemuksen myöntämishetkestä alkaen, mutta aikaisistaan päivästä jona laina on maksettu ulos
sinulle. Sama koskee vakuutuksesi korottamista.
Vakuutuskausi on se aika, jolloin vakuutus on voimassa. Vakuutuskausi on yksi kuukausi. Jos et irtisano vakuutusta eikä BNP Paribas
Cardif irtisano sitä, vakuutusta jatketaan BNP Paribas Cardifin ilmoittamilla ehdoilla kuukausi kerrallaan.
Vakuutus on voimassa enintään sen kuukauden loppuun, joka edeltää kuukautta, jonka aikana täytät 67 vuotta. Vakuutussuoja
päättyy aiemmin, jos et enää ole työelämässä. Vakuutus on kuolemantapauksen osalta voimassa enintään sen kuukauden loppuun,
joka edeltää kuukautta, jonka aikana täytät 70 vuotta.
Vakuutuksen voimassaolo voi päättyä aiemmin,
•
Jolloin lainasopimus päättyy
•
vakuutetun kuolemantapauksen perusteella tai
•
sinä olet irtisanonut vakuutuksen tai Nordax Bank tai BNP Paribas Cardif on irtisanonut sen.

Miten irtisanon sopimuksen?
Sinulla on oikeus perua tehty vakuutussopimus 30 päivän kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut vakuutuskirjan. Sinun on tällöin
ilmoitettava Nordax Bankille että haluat perua sopimuksen. Käytä lomakkeetta jonka sait vakuutuskirjan liitteessä. Lomakkeesta
voit myös ilmoittaa Nordaxille sähköpostitse (info@nordax.fi), puhelimitse (030-603 60 60) tai kirjeitse (Nordax Bank AB,
Box 23124, 104 35 Stockholm, SVERIGE), ilmoita että haluat perua vakuutuksen. Tällöin maksettu vakuutusmaksu palautetaan eikä
vakuutuksen katsota tulleen voimaan.
Voit irtisanoa vakuutuksen, milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Nordax Bankille.
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