
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitä vakuutus kattaa? 
 Vakuutettu summa kattaa lainasopimuksen 

mukaiset kuukausikustannukset. 
 Jos joudut täysin työkyvyttömäksi yli 30 

peräkkäisen päivän ajaksi, korvaus 
maksetaan ensimmäisestä vahinkopäivästä 
lukien. Korvausta maksetaan 1/30-osa 
vakuutussummasta päivää kohden enintään 
365 päivän ajan. 

 Jos joudut tahattomasti työttömäksi yli 30 
peräkkäisen päivän ajaksi, korvaus 
maksetaan ensimmäisestä vahinkopäivästä 
lukien. Korvausta maksetaan 1/30-osa 
vakuutussummasta päivää kohden enintään 
365 päivän ajan. 

 

Mitä vakuutus ei kata? 
 Työkyvyttömyys, joka johtuu sairaudesta tai 

tapaturmasta, joka on ollut tiedossasi tai 
jonka vuoksi olet kääntynyt lääkärin puoleen 
12 kuukauden aikana ennen vakuutuksen 
allekirjoitusta. 

 Työkyvyttömyys, joka johtuu sairaustilasta, 
kuten työuupumuksesta, stressistä, 
masennuksesta, psyykkisestä sairaudesta tai 
hermostovaivoista. 

 Työkyvyttömyys, joka johtuu noidannuolesta 
tai muusta selkävaivasta, josta ei ole 
lääkärintodistusta. 

 Työkyvyttömyys, joka johtuu 
tapaturmavahingosta tai sairaudesta, jonka 
olet itse tahallisesti aiheuttanut tai joka on 
aiheutunut alkoholin tai muun huumaavan 
aineen vaikutuksen alaisena. 

 Työttömyys, joka johtuu oma-aloitteisesta 
irtisanoutumisestasi tai jostakin, mihin olet 
itse syyllistynyt. 

 Työttömyys, joka johtuu lakosta tai omasta 
laittomasta toiminnastasi. 

 

Onko vakuutusturvalle mitään 
rajoitteita? 
 Vakuutus ei kata tapahtumia, jotka ovat 

sattuneet ja olleet tiedossa ennen 
vakuutuksen voimaantulopäivämäärää. 

 Vakuutus korvaa vahinkopäivämääränä 
vakuutettuna olevan summan. 

 Vakuutus ei korvaa kustannuksia, jotka 
muodostuvat vakuutuksen karenssiaikana, 
joka on työkyvyttömyyden osalta 30 päivää. 
Korvaus maksetaan päivästä 1 (ensimmäinen 
vahinkopäivä) lukien karenssiajan päätyttyä. 

 Vakuutuskorvausta maksetaan enintään 365 
päivältä. 

 Vakuutus ei kata tapahtumia, jotka toteutuvat 
vakuutuksen karenssiaikana, joka on 
työkyvyttömyyden osalta 30 päivää ja 
työttömyyden osalta 90 päivää. 
 

 

Vakuutus TF Bank – Lainaturva 18–64-vuotiaille 
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja 

Yritys: AmTrust International Underwriters DAC Tuote: Lainaturva 
  
 

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? 
Ryhmävakuutus kattaa TF Bank AB:n kanssa tekemäsi Rahoitussopimuksen (yksityislaina) mukaisen lainan 
kuukausierän, jos joudut tilapäisesti työkyvyttömäksi äkillisen ja ennakoimattoman tapaturvavahingon tai sairauden 
vuoksi tai joudut tahattomasti työttömäksi. Vakuutus kattaa myös yksityisyrittäjän edellyttäen, että olet hyväksytyn 
työttömyyskassan jäsen. 

 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Missä vakuutusturva on voimassa? 
Vakuutusturva on voimassa Pohjoismaissa sekä Pohjoismaiden ulkopuolella edellyttäen, että oleskelu 
kestää enintään 12 kuukautta. 

 

 

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 180 päivän kuluessa, ja siihen on liitettävä pyydetyt asiakirjat. 

 Anna aina oikeat tiedot vahinkoasiassa.   

 Vastaat aina itse kuukausittaisen laskun maksamisesta ajallaan luotonantajalle, vaikka vahinkoasia olisi 

käsiteltävänä. 

 

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 
Vakuutusmaksu sisältyy luotonantajan kuukausittaiseen laskuun, ja se veloitetaan sovitun maksuaikataulun 

mukaisesti.  

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 
Vakuutus tulee voimaan sinä päivänä, jona luotonantaja on rekisteröinyt 18–64-vuotiaiden lainaturvaa koskevan 

sopimuksesi, edellyttäen että vakuutusmaksu on maksettu viimeistään eräpäivänä. Vakuutus muuttuu 

”Lainaturva 65–75-vuotiaille” -vakuutukseksi, kun täytät 65 vuotta. Vakuutusturva päättyy luotonantajan kanssa 

tekemäsi luottosopimuksen päättyessä. 

 

 

Miten irtisanon sopimuksen? 
Voit milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen päättymään välittömästi ottamalla yhteyttä luotonantajaasi. 

 


