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Näissä tuotetiedoissa kerrotaan lyhyesti vakuutuksesta, jotta voisit 
tehdä päätöksen vakuutussopimuksesta ja arvioida vakuutustarvetta 
vakuutussopimuslain (543/1994) 5 §:n mukaisesti. Lainaturvavakuu-
tus on ainutlaatuinen tarjous Nordax Bankin asiakkaille, jotka ovat 
tehneet lainasopimuksen. Vakuutus auttaa vakuutuksen kohteena 
olevan lainan kustannusten maksamisessa, jos sairastut, jäät työt-
tömäksi tai menehdyt. Saat vakuutusehdot kokonaisuudessaan ot-
tamalla yhteyttä Nordax Bankiin soittamalla numeroon 030-603 60 
60 tai käymällä verkkosivustolla osoitteessa www.nordax.fi. 

Vakuutus on niin sanottu summavakuutus. Se tarkoittaa sitä, että 
vakuutuksesta maksettavaa korvausta ei lasketa yhteen muista läh-
teistä (esimerkiksi muista vakuutuksista) mahdollisesti saamiesi 
korvausten kanssa. Monivakuutuksen vaaraa ei näin ollen ole.

BNP Paribas Cardif ei tarjoa turvaa eikä maksa vakuutuksesta 
korvausta, mikäli BNP Paribas Cardif voitaisiin niin tehdessään kat-
soa syyllistyvän Yhdistyneiden kansakuntien päätösten taikka Eu-
roopan unionin tai Yhdysvaltojen (soveltuvin osin) kauppa- tai 
talouspakotteiden tai lakien tai säännösten mukaisesti sanktioituun, 
kiellettyyn tai rajoitettuun toimintaan. 

MITEN LAINATURVAVAKUUTUS TOIMII?
Alentuneen työkyvyn, sairaalassaolon tai työttömyyden yhteydessä 
vakuutuksesta maksetaan kuukausittainen korvaus. Vakuutuksesta 
maksetaan korvaus, jonka määrä on 1/30 kuukausikorvauksesta jo-
kaista sairausloma- tai työttömyyspäivää kohti. Korvaus vastaa sitä 
koron ja lyhennyksen kuukausisummaa, joka sinulta laskutettiin lai-
nasta vakuutustapahtumaa edeltävältä kuukaudelta, vakuutusmaksu 
ja muut mahdolliset maksut mukaan luettuina. Kuolemantapaukses-
sa korvaus vastaa summaa, joka lainastasi on jäljellä kuolinpäivänä.

Jos kaksi henkilöä (päälainanottaja ja mukana lainanottaja) ovat 
tehneet lainasopimukseen, kumpikin voi ottaa oman vakuutuksen.

MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET – KUKA VOI TEHDÄ 
VAKUUTUSSOPIMUKSEN?
Vakuutussopimuksen allekirjoittaessasi vahvistat seuraavat edel-
lytykset:

• Olet täyttänyt 18 vuotta ja olet alle 64-vuotias.

• Olet kirjoilla Suomessa ja Kelan tai vastaavan norjalaisen, tanska-
laisen tai ruotsalaisen laitoksen sairausvakuutuksen piirissä.

• Sinulla on pysyvä osoite ja olet ollut vakituisessa työssä tai yrit-
täjänä vähintään 18 viikkotunnin työajalla vähintään 180 
päivän ajan. Koeaika voidaan laskea mukaan 180 päivään, jos 
koeajalta on siirrytty keskeytyksettä vakituiseen työsuhteeseen. 
Työntekijällä tarkoitetaan toistaiseksi voimassaolevassa 
työsuhteessa (vakituisessa) tai määräaikaisessa työssä olevaa 
henkilöä, jonka sopimukseen perustuva työsuhteen pituus on 
vähintään 12 kuukautta.

• Olet täysin työkykyinen siten, että

• suoritat työtehtäväsi esteittä

• et ole oikeutettu korvaukseen sairauden tai tapaturman 
vuoksi

• et saa palkkatukea etkä tee sopeutettua työtä sairauden tai 
tapaturman vuoksi.

• Et ole saanut korvausta sairauden tai tapaturman vuoksi yli 30 
peräkkäiseltä päivältä hakemuksen jättämistä edeltäneiden 
360 päivän aikana. 

• Sinulla ei tietosi mukaan ole sairautta tai vammaa eikä sinua ole 
kohdannut tapaturma, joka voi aiheuttaa sairauslomaa. 

• Sinua ei ole irtisanottu, et ole saanut irtisanomisilmoitusta etkä 
ole tietoinen tulevasta irtisanomisesta tai irtisanomisilmoituk-
sesta. Tietoisuuteen samaistetaan tieto, joka on ollut yleisesti 
saatavilla työpaikalla/yrityksessä tai julkisuudessa, sekä se, 
että sinun on ollut perusteltua olettaa työttömyyden riskin ole-
van olemassa.  

Vakuutussopimuksen tekemisen edellytyksenä on myöntämisen edel-
lytysten täyttyminen. Jos et täytä edellytyksiä, sinulle ei välttämättä 
makseta korvausta vakuutuksesta. Jos et mielestäsi täytä myöntämisen 
edellytyksiä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Nordax Bankiin.

PALJONKO VAKUUTUS MAKSAA?  
Vakuutuksen hinta on 9,5 prosenttia lainan kuukausierästä. 
Vakuutusmaksu laskutetaan jälkikäteen Nordax Bankin sinulle 
myöntämän lainan varsinaisen kuukausierän yhteydessä.

Muut kustannukset
Sopimuksesta voi aiheutua veroja, maksuja tai kustannuksia, joita ei 
makseta Nordax Bankin tai BNP Paribas Cardifin  kautta tai jotka 
eivät ole Nordax Bankin tai BNP Paribas Cardifin määräämiä. 

MILLOIN VAKUUTUS TULEE VOIMAAN?
Vakuutus on voimassa vakuutushakemuksen myöntämishetkestä al-
kaen, mutta aikaisistaan päivästä jona laina on maksettu ulos si-
nulle. Sama koskee vakuutuksesi korottamista.

Jos teet sopimuksen puhelimitse, vaatimuksena on, että maksat 
ensimmäisen vakuutusmaksun vakuutuksen voimaan tulemiseksi. 
Vakuutus tulee tässä tapauksessa voimaan taannehtivasti siitä päi-
västä lukien, kun hyväksyit tarjouksen, mutta aikaisistaan päivästä 
jona laina on maksettu ulos sinulle.

Vakuutussopimus on voimassa yhden kuukauden ja seuraa vakuutus-
laskutusjaksoja. Ellei kumpikaan osapuoli irtisano vakuutussopimus-
ta, sitä jatketaan BNP Paribas Cardifin ilmoittamilla ehdoilla 
kuukausi kerrallaan. BNP Paribas Cardifilla on oikeus muuttaa ehtoja 
ja vakuutusmaksua vakuutuskauden lopussa. Muutoksista ilmoite-
taan sinulle kirjallisesti vähintään kuukautta etukäteen. Muutos tu-
lee voimaan sen kalenterivuoden alusta, joka alkaa yhden 
kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt tässä 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen sopimusehtojen muuttumisesta 
vakuutuksenottajalle. 

VAKUUTUSSUOJAN EDELLYTYSAIKA
Vakuutussuojan edellytysaika on se aika, joka vakuutuksen on oltava voi-
massa ennen kuin vakuutussuoja alkaa. Vakuutuksesta ei makseta korvaus-
ta, jos sairastut tai jäät työttömäksi vakuutussuojan edellytysaikana. 

Jos olet tehnyt vakuutussopimuksen korottamalla lainaasi ja olet ot-
tanut lainaturvavakuutuksen nykyiselle lainallesi, alkuperäiseen va-
kuutukseen ei sovelleta uutta vakuutussuojan edellytysaikaa. 

Vakuutussuojan edellytysaikaa ei sovelleta kuolemantapaukseen. 

KARENSSIAIKA
Karenssiaika on vakuutustapahtumaa välittömästi seuraava ajan-
jakso, jonka aikana et ole oikeutettu korvaukseen alentuneen työky-
vyn, sairaalahoidon tai tahattoman työttömyyden perusteella. 
Karenssiaikaa ei sovelleta kuolemantapaukseen.

RYHMÄETUVAKUUTUKSEN ENNAKKO OSTO TIEDOT - YKSITYISLAINOJEN LAINATURVA 
Voimassa 01.12.2022 lähtien
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LAINAN KOROTTAMINEN
Jos sinulla on jo Nordax Bankin lainaturvavakuutus ja korotat lai-
naasi, vakuutustasi korotetaan automaattisesti niin, että se käsittää 
myös korotetun summan. Vakuutus korvaa tällöin kuukausisumman, 
jonka Nordax Bank laskuttaa sinulta lainan korottamisen jälkeen. 
Vakuutuksen korotus voi tulla voimaan aikaisintaan, kun korotettu 
laina maksetaan sinulle. Vakuutuksen korotusta seuraa uusi vakuu-
tussuojan edellytysaika. Jos olet sairauslomalla tai työtön vakuu-
tusta korotettaessa, vakuutussuojan edellytysajan katsotaan alkavan 
vasta, kun olet taas täysin työkykyinen tai kun olet taas vakituisessa 
työsuhteessa. Jos jäät sairauslomalle tai jäät työttömäksi uuden va-
kuutussuojan edellytysajan kuluessa, korvaus lasketaan korotusta 
edeltäneessä kuussa voimassa olleen summan mukaan.

MITÄ VAKUUTUS KATTAA?
Vakuutussu-
ojan 
edellytysaika
(laskettu 
vakuutuksen 
voimaantu-
lopäivästä)

Karenssiaika 
(vakuutus-
tapahtumaa 
välittömästi 
seuraava 
aika)

Työttömyys
Tahaton työttömyys, 100 %  
  
Kuukausikorvaus on enintään 1 000 euroa 
kuukaudessa enintään 12 kuukauden ajan 
vakuutustapahtumaa kohti ja yhteensä 36 
kuukauden ajan koko vakuutuskauden 
aikana. Korvaus lasketaan päiväkohtaisesti 
siten, että korvauksen määrä on 1/30 
kuukausikorvauksesta.

90 päivää 30 päivää

Alentunut työkyky  
Työkyky alentunut vähintään 50 %

Kuukausikorvaus on enintään 1 000 euroa 
kuukaudessa enintään 12 kuukauden ajan 
vakuutustapahtumaa kohti ja yhteensä 36 
kuukauden ajan koko vakuutuskauden 
aikana. Korvaus lasketaan päiväkohtaisesti 
siten, että korvauksen määrä on 1/30 
kuukausikorvauksesta.

30 päivää 30 päivää

Sairaalassaolo
Korvausta maksetaan karenssiaikana 
alentuneesta työkyvystä.
Jos joudut alentuneen työkyvyn vuoksi 
sairaalahoitoon karenssiaikana, voit saada 
kultakin päivältä korvausta 1/30 kuukausi-
korvauksesta. Korvausta voidaan maksaa 
enintään 23 päivältä vakuutustapahtumaa 
kohti ja enintään 69 päivältä koko 
vakuutuskauden aikana. 

30 päivää 7 päivää

Kuolemantapaus
Kuolemantapauksessa maksetaan summa, 
joka vastaa kuolinpäivänä jäljellä olevaa 
lainan määrää (enintään 60 000 euroa). 

0 päivää 0 päivää

Vakuutukseen perustuva korvaus maksetaan Nordax Bankille. Määrä 
vähennetään lainan laskuista. Ylimääräinen korvaus voidaan 
maksaa sinulle sopimuksella Nordax Bankin kanssa 

Vakuutuksesta ei korvata viivästyskorkoja tai muita vastaavia maksuja.

ESIMERKKEJÄ TAPAUKSISTA, JOITA VAKUUTUS EI KATA 
Poikkeukset on kuvattu kokonaisuudessaan vakuutusehdoissa.

Työttömyyden yhteydessä korvausta ei makseta, jos:

• sinut oli vakuutuksen ottaessasi irtisanottu tai tiesit tulevasta irti-
sanomisesta/irtisanomisilmoituksesta, konkurssista tai yritys-
saneerauksesta

• sinut irtisanotaan tai sinulle annetaan irtisanomisilmoitus vakuu-
tussuojan edellytysaikana tai koeaikana

• irtisanoudut itse tai työsuhde päättyy sinun ja työnantajan välis-
estä sopimuksesta

• joudut työttömäksi sen johdosta, että määräaikainen työsuhde 
päättyy sovittuna aikana. 

Maksettavan korvauksen edellytys on, että olet saanut korvausta 
työttömyyskassasta tai Kelasta.

Et saa korvausta alentuneesta työkyvystä tai sairaalassaolosta, joka:

• ajoittuu vakuutussuojan edellytysaikaan

• johtuu sairaudesta, tartunnasta, vammasta tai oireesta, joka on 
ilmennyt ennen vakuutuksen voimaantuloa, vaikka diagnoosi 
olisi voitu tehdä vasta vakuutuksen voimaantulon jälkeen; 
korvausta ei makseta myöskään vaivoista, jotka liittyvät tällai-
siin sairauksiin, tartuntoihin, vammoihin tai oireisiin

• liittyy selän tai niskan alueen vaivoihin, joita ei voida osoittaa 
magneettiresonanssitomografialla, tietokonetomografialla, 
röntgenillä tai muulla vastaavalla tavalla. 

Maksettavan korvauksen edellytys on, että olet saanut korvausta Kelasta.

Korvausta ei makseta kuolemantapauksessa, jos:

• kuolemantapauksen syynä on itsemurha, joka tapahtuu vuoden 
kuluessa vakuutuksen alkamisesta, 

• kuolemantapaus johtuu sairaudesta, tartunnasta, vammasta tai oi-
reesta, joka on ilmennyt ennen vakuutuksen voimaantuloa, vaik-
kei sitä olisi voitu diagnosoida ennen vakuutuksen voimaantuloa; 
korvausta ei myöskään makseta kuolemantapauksesta, joka liit-
tyy tällaiseen sairauteen, tartuntaan, vammaan tai oireeseen.

PERUUTUSOIKEUS JA IRTISANOMINEN
Sinulla on oikeus perua tehty vakuutussopimus 30 päivän kuluessa 
siitä, kun olet vastaanottanut vakuutuskirjan. Sinun on tällöin 
ilmoitettava Nordax Bankille, että haluat perua vakuutuksen 
lomakeella jonka sait vakuutuskirjan liitteenä. Saat lomakkeen myös 
ottamalla yhteyttä Nordaxiin sähköpostitse (info@nordax.fi), 
puhelimitse (030-603 60 60) tai kirjeitse (Nordax Bank AB, Box 
23124, 104 35 Stockholm, SVERIGE). Tällöin maksettu vakuutus-
maksu palautetaan eikä vakuutuksen katsota tulleen voimaan.

Voit irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti Nordax Bankille.

VAKUUTUKSEN PÄÄTTYMINEN
Vakuutus on työttömyyden, alentuneen työkyvyn ja sairaalassaolon 
osalta voimassa enintään sen kuukauden loppuun, joka edeltää 
kuukautta, jonka aikana täytät 67 vuotta. Vakuutussuoja päättyy 
aiemmin, jos et enää ole työelämässä. Vakuutus on kuolemanta-
pauksen osalta voimassa enintään sen kuukauden loppuun, joka 
edeltää kuukautta, jonka aikana täytät 70 vuotta.
Vakuutuksen voimassaolo voi päättyä aiemmin päivänä, jolloin
• lainasopimus on irtisanottu
• vakuutetun kuolemantapauksen perusteella
• sinä olet irtisanonut vakuutuksen tai Nordax Bank tai BNP 

Paribas Cardif on irtisanonut sen.
BNP Paribas Cardifilla on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutus-
maksua ei makseta ajallaan. Katso myös erityiset säännöt vakuutu-
sehdoista.

Huomio: alentuneen työkyvyn tai työttömyyskorvauksen ehtona on, 
että Kela on sinulle myöntänyt korvauksen.

VANHENTUMINEN
Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä 
vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija 
on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtu-
masta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseura-
amuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 
kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Korvausvaati-
muksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutus-
tapahtumasta.
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Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä säädetyssä ajassa, korvauk-
sen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

LISÄTIETOJA
Vakuutusta koskevissa yleisissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä 
Nordax Bankin asiakaspalveluun soittamalla numeroon 030-603 60 
60 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@nordax.fi. Ilmoit-
etussa vahinkoasiassa ja tai vahinkojen käsittelyä koskevissa ylei-
sissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä vahinkokäsittelijääsi tai 
vahinko-osastoon soittamalla numeroon 09 251 37 541.

VAKUUTUKSENANTAJA JA VAKUUTUSEDUSTAJA
BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, yritystunnus 516406-0559, on 
vakuutuksenantaja kuolemantapaussuojan osalta. BNP Paribas Car-
dif Försäkring AB, yritystunnus 516406-0567, on vakuutuksenantaja 
muiden vakuutussuojaperusteiden osalta. Yhtiöihin viitataan tässä 
yhdessä nimellä BNP Paribas Cardif, ja niiden toimipaikka on Göte-
borgissa. Osoite: Box 24110, 400 22 GÖTEBORG, Sverige. Sähköposti: 
info@bnpparibascardif.se

Vakuutuksen välittäjänä ja hallinnoijana toimii Nordax Bank AB 
(publ) (556447-7286), jonka Bolagsverket (Ruotsin kaupparekisteri) 
on rekisteröinyt BNP Paribas Cardifiin sidoksissa olevaksi vakuutuse-
dustajaksi ja jolla on oikeus välittää tätä vakuutusta. Tämän tiedon 
voi tarkistaa Bolagsverketiltä ottamalla siihen yhteyttä kirjeitse (851 
81 Sundsvall), puhelimitse (+46 60 184000), verkkosivuston kautta 
(www.bolagsverket.se) tai sähköpostitse (bolagsverket@bolagsver-
ket.se). Nordax Bankin postiosoite: Box 23124, 104 35 Stockholm, 
Sverige, käyntiosoite: Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm, puhelin: 
030-603 60 60 , sähköposti: info@nordax.fi, verkkosivusto: www.
nordax.fi. Nordax Bankilla on lupa harjoittaa rajat ylittävää pankki-
toimintaa Suomessa. Nordax Bankin valvonnasta vastaa Finansin-
spektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige, puhelin +46 8 
7878000, www.fi.se, sähköposti finansinspektionen@fi.se. BNP Pari-
bas Cardif on vastuussa asiakkaalle aiheutuvasta puhtaasta varal-
lisuusvahingosta, jos sellainen syntyy sen seurauksena, että Nordax 
Bank laiminlyö lainmukaisia velvollisuuksiaan.

Nordax Bank voi siirtää lainasopimuksen toiselle Nordax-konserniin 
kuuluvalla yhtiölle, josta tulee tällöin lainanantaja, laskuttaja ja 
maksunsaaja. Nordax Bank ja yhtiö, jolle Nordax on mahdollisesti 
siirtänyt lainasopimuksen, ovat näissä tuotetiedoissa yhteisesti ja 
erikseen ”Nordax Bank”. Nordax Bank ei anna henkilökohtaisiin tar-
peisiin perustuvia neuvoja. Vakuutus välitetään BNP Paribas Cardifin 
puolesta. Nordax Bank saa BNP Paribas Cardifilta korvausta vakuu-
tusten välittämisestä ja hallinnoinnista. Korvaus koostuu kahdesta 
osasta: provisiosta, joka on 46 prosenttia vakuutusmaksusta, sekä 
vakuutuksen mahdollisesti tuottamaan voittoon perustuvasta osasta. 
Nordax Bank saa mahdollisesta voitosta 50 prosenttia 31.12.2022 
asti, ja sen jälken 70 prosenttia mahdollisesta voitosta. Jos et ole 
tyytyväinen Nordax Bankin edustustoimintaan tai vakuutusten hal-
linnointiin, ota yhteyttä Nordax Bankiin suullisesti tai kirjallisesti. 
Ensisijaisesti Nordax Bankin asiakaspalveluun tulee ottaa yhteyttä 
soittamalla numeroon 030-603 60 60. Jos et ole tyytyväinen saa-
maasi vastaukseen tai haluat valittaa muista asioista, voit ottaa kir-
jallisesti Nordax Bankin valitusten käsittelystä vastaavaan 
henkilöön, jonka osoite on Box 23124, 104 35 Stockholm, Sverige.

MUUTOKSENHAKU
Jos et ole tyytyväinen BNP Paribas Cardifin palveluun, voit ottaa kir-
jallisesti yhteyttä BNP Paribas Cardifin valituslautakuntaan (Klago-
målsnämnd), jonka osoite on Box 24110, 400 22 GÖTEBORG, Sverige.

Jos et ole tyytyväinen vahinkoasiassa saamaasi korvauspäätökseen, 
voit saattaa korvauspäätöksen BNP Paribas Cardifin korvaushakemu-
slautakunnan (Skadenämnd) käsiteltäväksi. Osoite on Box 24110, 
400 22 GÖTEBORG, SVERIGE.

Vakuutusyhtiön päätös voidaan saattaa myös seuraavien tahojen  
käsiteltäväksi:
 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI
Puhelin: 09 6850 120, sähköposti: info@fine.fi www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306
00531 HELSINKI
Puhelin: 029 566 5200, sähköposti: kril@oikeus.fi www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun 
tulee olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan.

Yleinen tuomioistuin (www.oikeus.fi)
Vakuutusasia voidaan saattaa myös yleisen tuomioistuimen ratkais-
tavaksi. Useimmiten kanne nostetaan vasta, kun ratkaisua on haettu 
Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalta.

VALVONTAVIRANOMAINEN JA SOVELLETTAVA LAKI
Nordax Bankin ja BNP Paribas Cardifin valvontaviranomainen Ruot-
sin Finansinspektionen, www.fi.se, sekä Finanssivalvonta, www.fi-
nanssivalvonta.fi. Etämyyntisopimusten osalta 
valvontaviranomaisena toimii myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Va-
kuutussopimukseen ja vakuutusedustukseen sovelletaan Suomen 
lakia, kuten esimerkiksi vakuutussopimuslakia, lakia vakuutusedu-
stuksesta ja kuluttajansuojalakia. Asiakasviestinnän kieli on suomi, ja 
tuotetiedot ovat saatavilla suomeksi. Toimivaltainen tuomioistuin on 
suomalainen yleinen tuomioistuin.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 
BNP Paribas Cardif käsittelee henkilötietojasi voidakseen arvioida 
vakuutushakemustasi ja hallinnoida vakuutustasi. Henkilötietojen 
käsittelyn lailliset perusteet ovat muun muassa oikeudellisten vel-
vollisuuksiemme täyttäminen sekä sopimusvelvollisuuksien täyttä-
minen. Henkilötiedoilla tarkoitamme muun muassa yksilöinti-, 
terveys- ja vakuutustietojasi. Voimme luovuttaa henkilötietojasi yh-
teistyökumppaneillemme, viranomaisille, yhteiseen vahinkorekiste-
riin tai muille vakuutusyhtiöille. Henkilötietoja ei säilytetä 
pidempään kuin on välttämätöntä velvollisuuksiemme täyttämiseksi. 
Tietosuoja-asetuksen nojalla sinulla on muun muassa oikeus vaatia 
tietoja sinusta keräämistämme henkilötiedoista tai pyytää niiden oi-
kaisua tai poistamista.

Lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä, oikeuksistasi, henkilötietovas-
taavasta ja tietosuojavastaavasta on osoitteessa www.bnpparibas-
cardif.se/henkilotiedot.


