Ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettavat tiedot
Avida Finans – ryhmäetuvakuutus
Voimassa 15.6.2021 lähtien
Ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettavat tiedot
Tästä löydät tiedot, jotka vakuutuksenantajan on lain mukaan annettava sinulle ennen vakuutussopimuksen
tekemistä. On tärkeää lukea kaikki tiedot. Nämä tiedot ovat kooste vakuutuksen sisällöstä. Vakuutuksessa on myös
eräitä poikkeuksia, joita vakuutus ei kata. Muutamia tärkeimpiä poikkeuksia on lueteltu kohdassa ”Esimerkkejä
tilanteista, joita vakuutus ei koske”. Jos pidät tiettyä vakuutusturvaa erityisen tärkeänä ja olet epävarma siitä,
koskeeko vakuutus sitä, ota yhteyttä Avida Finansiin, puh. +358 (0)75 755 0070. Ennen vakuutusta annettavat
tiedot ovat vain lyhyt yhteenveto vakuutuksesta. Täydelliset tiedot siitä, mitä vakuutus sisältää, löydät
vakuutusehdoista.
Yhteenveto vakuutuksesta
Avida Finans Lainaturva on ryhmäetuvakuutus, jonka Avida Finans tarjoaa asiakkailleen, jotka ovat tehneet
lainasopimuksen Avida Finansin kanssa.
Tämän vakuutuksen mukainen vakuutusturva sisältää alla olevat tapahtumat, jotka ilmenevät vakuutuskauden
aikana:
-

sairausloma Suomessa tai ulkomailla
sairaalahoito Suomessa
työttömyys Suomessa tai ulkomailla, jos työnantaja on suomalainen tai työsuhteeseen sovelletaan Suomen
lakia
vakava sairastuminen Suomessa tai ulkomailla
kuolema Suomessa tai ulkomailla
Vakuutusmomentti Edellytysten Karenssi
täyttymisaika
Sairausloma (alkaen 50 30 päivää
%:sta)

Sairaalahoito 30 päivää
(yksityisyrittäjä)

Vastentahtoinen 30 päivä
työttömyys (ei koske
yksityisyrittäjiä)
Vakava sairaus 30 päivää

Kuolema Ei ole

1.
korvauspäivä

Enimmäiskorvaus

Uusi edellytysten
täyttymisaika

30 päivää

31. päivä

Lainasopimuksen
kuukausittainen kulu,
enintään 1 000 euroa/kk 12
kuukauden ajan

30 päivää uuden
sairauden osalta
180 päivää saman
sairauden osalta

1 päivä

2. päivä

Lainasopimuksen
kuukausittainen kulu,
enintään 1 000 euroa/kk 12
kuukauden ajan

30 päivää uuden
sairauden osalta
180 päivää saman
sairauden osalta

30 päivä

31. päivä

Lainasopimuksen
kuukausittainen kulu,
enintään 1 000 euroa/kk 12
kuukauden ajan

180 päivää työhön
palaamisesta

Ei ole

1. päivä

Kertasuoritus 5 000 euroa,
kun vakava sairaus on
diagnosoitu

-

Ei ole

-

Lainasopimuksen mukainen
jäljellä oleva velka, enintään
35 000 euroa

-

Kuka voi ottaa vakuutuksen
Tämän vakuutuksen voivat ottaa yksityishenkilöt, jotka ovat tehneet tai jotka tekevät lainasopimuksen Avida
Finansin kanssa.
Vakuutuksen voi ottaa seuraavat kelpoisuusehdot täyttävä asiakas:
-

on kirjoilla Suomessa ja kuuluu Suomen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin,

-

on tehnyt lainasopimuksen Avida Finansin kanssa,

-

on täyttänyt 18 vuotta mutta ei 65 vuotta. Vakuutus voidaan uudistaa siihen päivään saakka, jona vakuutettu
täyttää 64 vuotta (kuolemaa koskeva vakuutusturva on voimassa siihen kuukauteen saakka, jona vakuutettu
täyttää 70 vuotta, jos vakuutus on otettu ennen 64 vuoden ikää),

-

on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tai on yksityisyrittäjä vähintään 17 viikkotunnin työajalla,

-

on täysin terve ja työkykyinen,

-

ei ole tietoinen vakavasta sairaudesta, terveysongelmasta, henkilövahingosta tai tulossa olevasta
sairauslomasta,

-

ei ole tietoinen tulossa olevasta irtisanomisilmoituksesta, työttömyydestä tai lyhennetystä työajasta.

Jos et täytä kaikkia edellytyksiä vakuutussopimuksen tekohetkellä, vakuutuskorvaus voidaan evätä
kokonaisuudessaan. Jos samalla lainalla on kaksi lainanottajaa, kummankin on tehtävä oma vakuutussopimus,
jotta molemmat olisivat vakuutettuja. Vakuutus koskee sitä henkilöä tai niitä henkilöitä, joka/jotka mainitaan
vakuutuskirjassa. Jos et halua ottaa vakuutusta tai irtisanot sen vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen, et voi
ottaa vakuutusta uudelleen, koska vakuutussopimus on tehtävä lainan myöntämishetkellä. Viimeksi mainittua ei
kuitenkaan sovelleta silloin, kun Avida Finans ottaa lainanottajaan oma-aloitteisesti yhteyttä vakuutussopimusta
koskevan tarjouksen tekemiseksi.
Koska vakuutus tulee voimaan
Vakuutus tulee voimaan vakuutussopimuksen tekohetkellä edellyttäen, että vakuutusmaksu on maksettu eräpäivään mennessä. Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa, sekä työ- että vapaa-ajalla. Vakuutus on voimassa yhden kuukauden kerrallaan ja se uudistetaan automaattisesti kuukausittain.
Vakuutuksen päättyminen
Voit koska tahansa irtisanoa vakuutuksen, mutta vakuutus päättyy automaattisesti, kun ensimmäinen seuraavista
seikoista ilmenee:
-

-

vakuutusturva työttömyyden, sairausloman ja vakavan sairauden varalta päättyy automaattisesti sen
kuukauden viimeisenä päivänä, jona täytät 65 vuotta, ja vakuutusturva kuoleman varalta ja näin ollen
vakuutussopimus päättyy sen kuukauden viimeisenä päivänä, jona täytät 70 vuotta;
kuolema;
Avida Finansin ja vakuutuksenantajan välistä ryhmäetua koskevan sopimuksen päättymispäivä;
päivä, jona vakuutettu ei enää ole ryhmän jäsen.

Koko vakuutusturva, kuolemaa lukuun ottamatta, päättyy, jos vakuutettu siirtyy jonkin tyyppiselle eläkkeelle, saa
elinkorkoa tai muuta vastaavaa jatkuvaa korvausta.
Esimerkkejä tilanteista, joita vakuutus ei koske
Vahingot, joista vakuutettu oli tietoinen ennen vakuutussopimuksen tekemistä
Vahinko, joka tapahtuu edellytysten täyttymis- tai karenssiaikana
Vahinko, joka on tapahtunut alkoholin, huumausaineiden tai uni- tai muiden lääkkeiden väärinkäytön
seurauksena
Omavastuu
Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.
Vakuutusmaksu
Vakuutusmaksu veloitetaan kuukausittaisen lainakulun yhteydessä. Vakuutusmaksun suuruus käy ilmi laskusta.
Mahdollisuus vaikuttaa vakuutuksen laajuuteen tai vakuutusmaksuun
Tämän vakuutuksen laajuutta tai sen vakuutusmaksua ei voida valita.
Tiedonantovelvollisuus
Vakuutusyhtiö
vapautuu
vastuusta,
mikäli
vakuutuksenottaja
on
laiminlyönyt
petollisesti
tiedonantovelvollisuutensa. Jos vakuutuksenottaja on muutoin laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja vain
vähäinen osa voidaan katsoa hänen syykseen, vakuutusyhtiön vastuuta voidaan alentaa tai se voidaan poistaa
kokonaan.
Valvontaviranomainen ja laki
AmTrust International Underwriters DAC:n toimivaltainen valvontaviranomainen on ensi sijassa Irlannin
valvontaviranomainen Central Bank of Ireland. Sen lisäksi toimintaa Suomessa valvoo Suomen Finanssivalvonta.
Avida Finans Ab:n toimivaltainen valvontaviranomainen on Ruotsin Finansinspektionen.
Etäsopimusten osalta myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto on toimivaltainen valvontaviranomainen.

Suomen lakia sovelletaan vakuutussopimukseen ja vakuutusten välittämiseen. Kaikki kirjeenvaihto tapahtuu
suomen kielellä, ja tuoteasiakirjat ovat saatavilla ruotsin ja suomen kielellä. Toimivaltainen tuomioistuin on Suomen
yleinen tuomioistuin.
Neuvonta
Tietoja ja neuvontaa antaa Kuluttajariitalautakunta, www.kuluttajariita.fi, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh.
029-566 5200. Voit ottaa yhteyttä myös Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE), www.fine.fi,
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. +358 (0)9 6850 120.
Vakuutusedustaja
Vakuutuksen välittää Avida Finans AB, rek.nro. 556230-9004. Yhtiöstä käytetään näissä ehdoissa nimitystä Avida.
Avida Finans toimii AmTrust International Underwriters DAC:n vakuutusasiamiehenä. Avida Finansin kotipaikka on
Ruotsi, ja se harjoittaa rajat ylittävää vakuutusten välitystoimintaa Suomessa. Avida Finansin rekisteröinti
vakuutusasiamieheksi on tarkistettavissa Ruotsin yhtiövirastosta (Bolagsverket).
Vakuutuksenantaja
Tämän vakuutuksen vakuutuksenantaja on AmTrust International Underwriters DAC, rek.nro 169384, 6-8 College
Green, IE-Dublin 2, D02 VP48, Irlanti, jota valvoo Central Bank of Ireland. Vakuutuksenantajaa edustaa
Pohjoismaissa sen ruotsalainen pääasiamies AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 SE-Tukholma.
Puhelin: +46 (0) 8 440 38 00

Sähköposti: infonordic@amtrustgroup.com.
Vahinkotapauksessa
Vakuutuskauden aikana tapahtuneesta vahingosta on ilmoitettava välittömästi osoitteeseen:
Broadspire, by Crawford & Company (jäljempänä Crawford & Company)
Rantatie Business Park, Hermannin rantatie 8
FI-00580 Helsinki
puh. +358 (0) 9 25 13 75 30
Jos emme pääse yhteisymmärrykseen
Jos et ole tyytyväinen vahinkopäätökseen, ota yhteyttä AmTrust Nordic AB:hen (Hamngatan 11, 111 47 SETukholma, puh. +46 (0)8 440 38 20), jolloin vakuutuksenantaja käsittelee asian uudelleen. Mahdollisen
erimielisyyden voi käsitellä myös Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531, Helsinki, Puh. +358 (0)
29 566 5200, www.kuluttajariita.fi. Vakuutuksenottaja voi myös nostaa kanteen vakuutuksenantajaa vastaan
yleisessä tuomioistuimessa.
Valitukset
Ota vakuutusasiasi käsittelyä koskevissa valituksissa yhteyttä AmTrust Nordiciin yllä mainittuun osoitteeseen tai
sähköpostilla osoitteeseen klagomal@amtrustgroup.com.
Henkilötiedot
Vakuutuksenantajalle tai sen pääasiamiehelle AmTrust Nordic AB:lle annettuja henkilötietoja käsitellään voimassa
olevien tietosuojalakien ja yhtiön käytänteiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot löytyvät
osoitteesta www.amtrustnordic.se.

Tietoja vakuutusedustajasta
Vakuutusedustaja
Tämän vakuutuksen vakuutusedustaja on Avida Finans AB (publ), rek.nro 556230-9004, Box 38101, SE-100 64 Tukholma
(”Avida Finans”). Avida Finans on rekisteröity AmTrust International Underwriters DAC:n, rek.nro. 169384, 6-8 College Green,
Dublin 2, D02 VP48, Irlanti, vakuutusasiamieheksi. Avida Finansia valvoo Ruotsin Finansinspektionen. Suomen finanssivalvonta
vastaa yleisestä valvonnasta esimerkiksi siltä osin, että vakuutuksenantaja täyttää tiedonantovelvollisuutensa sekä noudattaa
muita Suomen säännöksiä, jotka koskevat vakuutusedustajan toimintaa Suomessa. Vakuutusedustajan tila on tarkistettavissa
Ruotsin yhtiövirastosta (Bolagsverket).

Vakuutusten tarjoamisen peruste
Avida Finans ei suorita mitään tasapuolista ja henkilökohtaista analyysiä. Avida Finans tarjoaa alla olevien vakuutusyhtiöiden
vakuutuksia tekemättä mitään tasapuolista ja henkilökohtaista analyysiä.
Avida Finans edustaa seuraavia vakuutustuotteita:
•

Lainaturva (vakuutusluokka 16)

Avida Finans edustaa seuraavien vakuutusyhtiöiden vakuutuksia:
•

AmTrust International Underwriters DAC

Määräomistusyhteys
Avida Finans ei ole osaksikaan minkään vakuutusyhtiön omistuksessa, eikä Avida Finans omista minkään vakuutusyhtiön
osuuksia.

Eturistiriidat
Jotta asiakkaat voisivat tuntea olonsa turvalliseksi, Avida Finans on laatinut käytänteet eturistiriitojen välttämiseksi. Niiden
tarkoituksena on estää eturistiriidan kielteinen vaikutus asiakkaaseen.

Hinta- ja korvaustiedot
Avida Finans saa AmTrust International Underwriters DAC:lta korvauksen mm. vakuutuksen tarjoamisesta ja hallinnosta. Avida
Finansin palkkio on noin 53 % vakuutusmaksuista. Palkkion lopulliseen suuruuteen vaikuttavat ratkaisevasti vuosittaisten
vakuutussopimusten määrä, vahinkojen määrä ja irtisanomisten määrä.

Jos olet tyytymätön
Valitukset
Jos haluat tehdä valituksen Avida Finansille, ota yhteyttä valitusvastaavaan sähköpostitse osoitteeseen
asiakaspalvelu@avidafinans.fi tai kirjeitse osoitteeseen Avida Finans AB, valitusvastaava, Itämerenkatu 3, 00180 Helsinki.
Valituksen tekeminen on maksutonta. Jos emme voi vastata valitukseen 14 päivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta,
otamme sinuun yhteyttä, ilmoitamme viivästymisen syyn ja sen, koska vastauksemme on odotettavissa.
Sinun ja Avida Finansin välinen erimielisyys voidaan käsitellä Suomen yleisessä tuomioistuimessa. Kuluttajana voit myös saada
asiasi Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Neuvonta
Tietoja ja neuvontaa antaa Kuluttajariitalautakunta, www.kuluttajariita.fi, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh. +358 (0) 29
566 5200. Voit ottaa yhteyttä myös Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE), www.fine.fi, Porkkalankatu 1,
00180 Helsinki, puh. +358 (0)9 6850 120.

Yhteystiedot
Avida Finansin yhteystiedot
Avida Finans AB, Itämerenkatu 3, 00180 Helsinki, asiakaspalvelu@avidafinans.fi

Viranomaisten yhteystiedot
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6, 00101, Helsinki, +358 (0) 9-183 51, finanssivalvonta.fi, kirjaamo@finanssivalvonta.fi
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
PL 5, 00531 Helsinki, +358 (0) 29 505 3000

