
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitä vakuutus kattaa? 
 Vakuutusmäärä on lainasopimuksen 

mukainen kuukausittainen kulu. 
 Jos vakuutettu joutuu vähintään 50 %:sesti 

sairauslomalle yli 30 peräkkäisen päivän 
ajaksi, vakuutuskorvauksena maksetaan 31. 
päivästä lähtien määrä, joka vastaa 
sairausloman astetta. Korvausta maksetaan 
päivä-päivältä-periaatteen mukaisesti 
enintään 1 000 euroa kuukaudessa.  

 Jos vakuutettu on vastoin tahtoaan työtön yli 
30 peräkkäisen päivän ajan, korvausta 
maksetaan 31. päivästä lähtien. Korvausta 
maksetaan päivä-päivältä-periaatteen 
mukaisesti enintään 1 000 euroa 
kuukaudessa.  

 Jos vakuutettu sairastuu vakavasti, 
vakuutuksesta maksetaan 1 000 euron 
suuruinen kertakorvaus. 

 Jos vakuutettu, joka on yksityisyrittäjä, joutuu 
sairaalahoitoon yli yhden päivän ajaksi, 
korvausta maksetaan 2. päivästä lähtien. 
Korvausta maksetaan päivä-päivältä-
periaatteen mukaisesti enintään 1 000 euroa 
kuukaudessa. 

 Jos vakuutettu kuolee, vakuutuksesta 
maksetaan jäljellä oleva velka Avida 
Finansille, kuitenkin enintään 35 000 euroa. 

 

Mitä vakuutus ei kata? 
 Vahinko, josta vakuutettu oli tietoinen ennen 

vakuutussopimuksen tekemistä. 
 Vahinko, joka tapahtuu edellytysten täyttymis- 

tai karenssiaikana. 
 Sairausloma selkä- tai niskavaivojen vuoksi ja 

niihin liittyvät tilat, joita ei voida todentaa 
objektiivisin löydöksin; selkään tai niskaan 
liittyvät vaivat, joita ei voida todentaa 
magneettikuvauksella, tietokonetomografialla, 
röntgenillä tai vastaavalla.  

 Sairaalahoito, joka liittyy itse aiheutettuun 
henkilövahinkoon.  

 Oma irtisanominen tai erottaminen 
työtehtävien laiminlyönnin vuoksi. 

 Kaikki ihosyöpätyypit (lukuun ottamatta 
invasiivista pahanlaatuista melanoomaa, ts. 
pahanlaatuinen kasvain, joka kasvaa 
invasiivisesti). 

 Itsemurha, joka on tehty 12 kuukauden 
kuluessa vakuutuksen alkamispäivästä. 

 

 

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita? 
! Vakuutus ei koske tapahtumia, jotka ovat 

ilmenneet ja olleet tiedossa ennen 
vakuutuksen voimaantuloa. 

! Vakuutuksesta korvataan vahinkopäivän 
mukainen vakuutusmäärä. 

! Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka 
syntyvät vakuutukseen sovellettavan 
edellytysten täyttymis- tai karenssiajan 
kuluessa. 

! Vakuutuksesta maksetaan korvausta 
enintään 360 päivän ajan ennen uuden 
edellytysten täyttymisajan alkamista. 

 

 

Vakuutus Avida Finans Lainaturva 
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja 
Yritys: AmTrust International Underwriters DAC Tuote: Lainaturva  
 

Tämän vakuutuksen kehittäjä on AmTrust Nordic AB (rekisteröintinumero: 556671-5677), joka edustaa pääasiamiehenä 
vakuutuksenantajaa, joka on AmTrust International Underwriters DAC, Irlanti (rekisteröintinumero: 169384). Tämä 
asiakirja on vain kooste siitä, mitä vakuutus kattaa, ja sen tarkoitus on auttaa harkitun päätöksen tekemisessä. 
Lisätietoja vakuutuksen sisällöstä löydät ennen vakuutussopimuksen tekemistä ja sen jälkeen annettavista tiedoista, ja 
täydelliset tiedot ovat vakuutusehdoissa. 
Lue tämä avaintietoesite huolellisesti, jotta ymmärrät vakuutuksen sisällön, rajoitukset sekä eräät tärkeät edellytykset, 
jotka koskevat vakuutuksen voimassaoloa. 
 
Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä? 
Ryhmäetuvakuutus kattaa Avida Finans AB:n kanssa tehdyn rahoitussopimuksen (kuluttajaluotto) kuukausittaisen 
kulun, kun vakuutettu joutuu sairauden tai tapaturman vuoksi sairauslomalle, vasten tahtoaan työttömäksi (ei koske 
yksityisyrittäjiä), sairastuu vakavasti tai, yksityisyrittäjän osalta, joutuu sairaalahoitoon. Kuolemantapauksessa 
ryhmäetuvakuutuksesta maksetaan jäljellä oleva velka.  
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Missä vakuutusturva on voimassa? 
 Vakuutus on voimassa Suomessa.  

  

Mitkä ovat velvoitteeni? 
• Vakuutussopimus perustuu siihen, että olet antanut oikeat ja täydelliset tiedot. 
• Jos vahinko tapahtuu, sinun on toimitettava korvauskäsittelyä varten vahinkoilmoitus, todistukset ja muut 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen vahingon asianmukaista arviointia varten. 
• Olet aina itse vastuussa kuukausittaisen vakuutusmaksulaskun suorittamisesta, myös vahinkoasian 

käsittelyn aikana. 

 

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 
Vakuutusmaksu sisällytetään lainanantajan kuukausittaiseen laskuun ja veloitetaan sovitun maksuaikataulun 
mukaisesti.  

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 
 Vakuutuskausi on yksi kuukausi, ja vakuutusturva tulee voimaan vakuutuksen alkamispäivänä. 

 

Miten irtisanon sopimuksen? 
Voit irtisanoa vakuutuksen koska tahansa. Kun irtisanot vakuutuksen, sinun on maksettava vakuutusmaksu 
seuraavaan eräpäivään saakka, ja vakuutus on voimassa siihen asti.  


