POP Kertamaksuinen lainavakuutus

TURVAA JA TASAPAINOA
TAKAISINMAKSUUN
POP Pankin luotto on turvallinen. Ihmisläheisenä pankkina ymmärrämme
elämän muuttuvia tilanteita ja niiden mukanaan tuomia tarpeita.
Tullessasi POP Pankkiin kartoitamme yhdessä lainatarpeesi ja
taloudellisen tilanteesi. Tarjoamme nopeat ja reilut lainapäätökset ja
joustavuutta elämän yllätystilanteissa.
LAINAVAKUUTUKSELLA TURVAAT LAINASI TAKAISINMAKSUN
Nyt Sinulla on mahdollisuus turvata pienemmän tai suuremman
lainasi takaisinmaksu Lainavakuutuksen avulla. Lainavakuutus
auttaa sinua hoitamaan lainaasi myös silloin, kun elämä ei sujukaan omien suunnitelmien mukaan. Tulosi saattavat tilapäisesti
pienentyä esim. sairauden, tapaturman tai työttömyyden vuoksi.
Lainavakuutuksen avulla säilytät oman ja perheesi taloudellisen
tasapainon myös vaikeina aikoina.

MIKÄ ON LAINAVAKUUTUS?
Nyt voit saada esimerkiksi asuntolainaan tai mihin tahansa
muuhunkin lainaan joko Laajan tai Suppean Lainavakuutuksen.
Lainavakuutus voidaan liittää velkakirjaluottoon, jonka
• laina-aika on enintään 25 vuotta
• luoton määrä on korkeintaan 200 000 €
• takaisinmaksu tapahtuu kuukausierinä ja kuukausierä on enintään
1 350 €.
Laaja Lainavakuutus sisältää turvan työkyvyttömyyden, työttömyyden tai sairaalahoidon, kuoleman ja tapaturmaisen pysyvän
haitan varalta.
Suppea Lainavakuutus sisältää turvan kuoleman ja tapaturmaisen pysyvän haitan varalta. Lainavakuutuksen voit ottaa joko pelkästään yksilöturvana itsellesi tai pariturvana yhdessä puolisosi
tai toisen luotonottajan kanssa. Pariturvassa puolison tai toisen
luotonottajan turva on aina suppea kattaen kuoleman ja tapaturmaisen pysyvän haitan.
Lainavakuutuksen myöntää AXA, joka on erikoistunut luottoihin liitettäviin vakuutuksiin. Lisätietoja yhtiöstä on viimeisellä
sivulla.

MITÄ LAINAVAKUUTUS KATTAA?
LAAJA LAINAVAKUUTUS
Laaja lainavakuutus sisältää turvan vakuutushakemuksessa ensin
mainitulle vakuutetulle laina-ajan 5 ensimmäistä vuotta
• sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden
(sairausloman) ja
• työttömyyden (vain palkansaajille) tai
• sairaalahoidon (vain yritystoimintaa harjoittaville) varalta.
Ja turva koko laina-ajan
• tapaturmaisen pysyvän haitan ja
• kuoleman varalta.
Jos vakuutus otetaan myös puolisolle/toiselle luotonottajalle
(vakuutushakemuksessa kanssavakuutettu), on hänellä turva
koko laina-ajan
• tapaturmaisen pysyvän haitan ja
• kuoleman varalta.
Mitä korvataan?
Työkyvyttömyyden, työttömyyden tai sairaalahoidon sattuessa
maksetaan vakuutushakemuksessa mainittuun kuukausierään
perustuvia korvauksia. Kuolemantapauksesta ja tapaturmaisesta
pysyvästä haitasta korvataan vakuutushakemuksen liitteessä
olevan laskelman mukainen jäljellä oleva lainan pääoma.

SUPPEA LAINAVAKUUTUS
Sisältää turvan vakuutushakemuksessa ensin mainitulle vakuutetulle ja jos puoliso/toinen luotonottaja (vakuutushakemuksessa kanssavakuutettu) vakuutetaan, on molemmilla turva koko laina-ajan
• tapaturmaisen pysyvän haitan ja
• kuoleman varalta.

Mitä korvataan?
Kuolemantapauksesta ja tapaturmaisesta pysyvästä haitasta
korvataan vakuutushakemuksen liitteessä olevan laskelman mukainen jäljellä oleva lainan pääoma.
Korvausesimerkki
Nuori mies ottaa 70 000 euroa lainaa asunnon vaihtoon, jonka kuukausierä on 786 €/kk, ja turvaa sen lainavakuutuksella.
Kolmen vuoden kuluttua turvan ottamisesta mies irtisanotaan
tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Irtisanomista seuraa 10
kuukauden työttömyysaika.
Päivärahan perusteena ollut palkka (netto)
Ansiosidonnainen päiväraha (brutto)		
Ennakonpidätys				
Ansiosidonnainen päiväraha (netto)		
Lainavakuutuksen korvaus (brutto)		
Ennakonpidätys				
Lainavakuutuksen korvaus (netto)		

2 555 €
1 896 €
531€
1 365 €
786 €
220 €
566 €

Verojen jälkeen asiosidonnainen päiväraha on 1365 euroa ja työttömyyden perusteella maksettu vakuutuskorvaus on 566 euroa,
eli yhteensä 1931 euroa. Lainavakuutuskorvauksen avulla mies
selviää helpommin lainan maksusta työttömyydestä huolimatta.

LAINAVAKUUTUKSEN SAAMISEN EDELLYTYKSET
Lainavakuutus tehdään luottosopimuksen teon yhteydessä, mutta Lainavakuutuksen voi saada myös vanhaan luottoon. Asiakkaan yhden tai useamman turvatun luoton enimmäismäärä voi
olla enintään 200 000 euroa.
Laaja Lainavakuutus voidaan myöntää, kun vakuutushakemuksessa ensin mainittu vakuutettu
• on 18–59-vuotias
• on terve
• on ollut keskeytyksettä työssä ja työ- tai virkasuhteessa tai
harjoittanut yritystoimintaa 6:n viime kuukauden ajan, ja tämä
jatkuu edelleen
• ei ole poissa ansiotyöstään tapaturman, sairauden tai vamman
vuoksi
• ei ole tietoinen odotettavissa olevasta työttömäksi joutumisesta eikä lomautuksesta.
Suppea Lainavakuutus voidaan myöntää, kun vakuutus- hakemuksessa ensin mainittu vakuutettu ja mahdollinen puoliso / toinen luotonottaja (vakuutushakemuksessa kanssavakuutettu) on
• 18–59-vuotias
• terve
Terveellä tarkoitetaan tässä yhteydessä, että sinulla ei tällä hetkellä ole mitään vaivaa, vammaa, tautia tai kroonista tai
ajoittaista sairautta etkä ole minkään vaivan, vamman, taudin tai
sairauden takia hakeutunut lääkärin tutkimuksiin tai hoitoon vakuutushakemuksen päiväystä edeltäneiden 12 kuukauden aikana
etkä ole tietoinen tällaisen tutkimuksen tai hoidon tarpeesta.
Mikäli turvattavan luoton määrä on yli 85 000 € tai laina-aika
ylittää 15 vuotta, vakuutetulta edellytetään lisäksi, ettei hän
ole koskaan sairastanut aivoverisuonisairautta, sydäninfarktia
tai syöpää.
Lääkärinhoito tarkoittaa mm. jatkuvaa lääkehoitoa, sairaalahoitoa ja lääkärissä käyntejä.
Sairauksilla ei tarkoiteta tavanomaisia vilustumisia, vatsakipuja
tai muita tilapäisiä ja lyhytaikaisia vaivoja.

TYÖKYVYTTÖMYYSTURVA (SAIRAUSLOMA)
Kun sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys on
kestänyt yhtäjaksoisesti 30 päivää, maksetaan kultakin seuraavalta työkyvyttömyyspäivältä korvausta. Korvaus lasketaan todellisten työkyvyttömyyspäivien mukaan päiväkorvauksena, joka
on 1/30 vakuutushakemuksessa ilmoitetusta kuukausierästä. Jos
työkyvyttömyys jatkuu, maksetaan korvauksia siihen asti, kunnes
vakuutettu palaa työhön tai vakuutus lakkaa. Saman sairauden
tai tapaturman perusteella maksetaan työkyvyttömyyskorvausta
enintään 12 kuukaudelta (360 päivältä) ja useamman eri sairauden tai tapaturman perusteella maksetaan työkyvyttömyyskorvausta yhteensä enintään 36 kuukaudelta (1080 päivältä).
Kuukausikorvaukset ovat verotettavaa ansiotuloa. Työkyvyttömyysturva on voimassa laina-ajan 5 ensimmäistä vuotta. Sen
jälkeen turva muuttuu suppeaksi. Suppea turva tapaturmaisen
pysyvän haitan ja kuoleman varalta on voimassa laina-ajan loppuun asti.
Korvausta haettaessa on vakuutetulla oltava lääkärin antama
todistus sairauden tai tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä. Työkyvyttömyysturva on voimassa sekä palkansaajilla
että yritystoimintaa harjoittavilla henkilöillä.
Korvausta ei voi saada, jos työkyvyttömyyden syynä on esimerkiksi jokin seuraavista:
• lääketieteellisesti todentamaton selkäkipu tai vastaava vaiva
• raskaus, synnytys, keskenmeno tai abortti
• alkoholin tai lääkkeiden käyttö muutoin kuin lääkärin määräysten
mukaisesti
• psykiatrinen sairaus tai oire tai muu mielenterveyden häiriö tai
stressistä johtuva tila
• palvelu rauhanturvaamistyötehtävissä.
Täydelliset korvausrajoitukset löytyvät vakuutusehdoista kohdasta 8.5.

TYÖTTÖMYYSTURVA
Työttömyysturvan korvausperusteena on vakuutetun työ- tai
virkasuhteen päättyminen tuotannollisista tai taloudellisista
syistä. Lisäksi vakuutuksen alkamispäivästä on pitänyt kulua vähintään 60 päivää, kun vakuutettu saa tiedon työttömyydestä ja
joutuu sen seurauksena työttömäksi, ellei se johdu tuona aikana
työnantajaa äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti kohdanneesta
ulkoisesta syystä.Vakuutetun henkilön tulee olla työtön ja rekisteröitynyt työvoimatoimistoon työttömänä työnhakijana.
Sen jälkeen kun työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti 30 päivää työttömyyspäivärahan omavastuuajan alkamisesta, maksetaan kultakin seuraavalta työttömyyspäivältä korvausta. Korvaus
lasketaan todellisten työttömyyspäivien mukaan päiväkorvauksena, joka on 1/30 vakuutushakemuksessa ilmoitetusta kuukausierästä. Työttömyyden jatkuessa maksetaan korvauksia siihen
asti, kunnes työttömyys päättyy tai vakuutus lakkaa.
Työttömyyskorvauksia maksetaan yhteensä enintään 24 kuukaudelta (720 päivältä) kuitenkin niin, että 12 kuukaudelta (360
päivältä) maksettujen työttömyyskorvausten jälkeen seuraavan
korvauksen saaminen edellyttää vakuutetulta 6 kuukauden yhtäjaksoista työssäoloa.
Kuukausikorvaukset ovat verotettavaa ansiotuloa. Työttömyysturva on voimassa laina-ajan 5 ensimmäistä vuotta. Sen jälkeen
turva muuttuu suppeaksi. Suppea turva tapaturmaisen pysyvän
haitan ja kuoleman varalta on voimassa laina-ajan loppuun asti.
Työttömyysturva on voimassa vain palkansaajilla.

Korvausta ei voi esimerkiksi saada
• jos vakuutettu joutuu lomautetuksi
• jos vakuutettu on yritystoimintaa harjoittava henkilö tai perheenjäsenen tai läheisen yhtiön palveluksessa
• jos vakuutettu on toistuvasti toiminut ammatissa, jossa työttömäksi joutuminen on säännöllinen ja toistuva ilmiö
• jos vakuutetun työttömäksi joutuminen on tahallista tai vapaaehtoista, mukaan lukien tilanteet, joissa vakuutettu on itse irtisanoutunut saadakseen irtisanoutumiskorvauksen työnantajalta
• jos vakuutetun työttömäksi joutumisen syynä on määräaikaisen
työsopimuksen, viran tai virkasuhteen määräajan päättyminen
• jos vakuutettu suorittaa työttömyysetuudella tuettuja omaehtoisia opintoja.
• siltä ajalta, kun vakuutettu saa tai on oikeutettu saamaan irtisanomisajan palkkaa tai lomakorvausta.

välittömästi ennen vamman toteamispäivää maksamatta jääneet
vakuutushakemuksessa määritellyt luoton kuukausierät.
Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua tapaturmasta, ellei haitan pysyvyys ja peruuttamattomuus ole sitä ennen
varmuudella todettavissa.
Pysyvän haitan tulee ilmetä ja sen suuruuden tulee olla vähintään 50 % 24 kuukauden kuluessa tapaturmasta.
Tapaturmaisen pysyvän haitan perusteella maksettava korvaus
on vakuutetulle veroton.
Jos molemmat vakuutetut tapaturmaisesti ja pysyvästi vammautuvat samassa onnettomuudessa, ovat molemmat oikeutettuja puoleen
yllä mainitusta korvauksesta.

Täydelliset korvausrajoitukset löytyvät vakuutusehdoista kohdasta 9.5.

SAIRAALAHOITOAJAN TURVA
Saadakseen korvauksen sairaalassaoloajalta on vakuutetun oltava
sairaalahoidossa vähintään yhden (1) sairaalayöpymisen verran.
Tällöin korvataan yhden vakuutushakemuksessa mainitun kuukausierän suuruinen summa. Mikäli sairaalahoito jatkuu edelleen,
maksetaan kultakin seuraavalta sairaalahoitopäivältä korvausta.
Korvaus lasketaan todellisten sairaalassaolopäivien mukaan päiväkorvauksena, joka on 1/30 vakuutushakemuksessa ilmoitetusta
kuukausierästä. Sairaalahoidon jatkuessa maksetaan korvauksia
siihen asti, kunnes sairaalahoito päättyy tai vakuutus lakkaa.
Saman sairauden tai tapaturman aiheuttaman sairaalahoidon
perusteella maksetaan sairaalahoitokorvausta enintään 12 kuukaudelta (331 päivältä) ja useamman eri sairauden tai tapaturman
aiheuttaman sairaalahoidon perusteella maksetaan sairaalahoitokorvausta yhteensä enintään 36 kuukaudelta (993 päivältä).
Kuukausikorvaukset ovat verotettavaa ansiotuloa. Sairaalahoitoajan turva on voimassa laina-ajan 5 ensimmäistä vuotta. Sen
jälkeen turva muuttuu suppeaksi. Suppea turva tapaturmaisen
pysyvän haitan ja kuoleman varalta on voimassa laina-ajan loppuun
asti. Sairaalahoitoajan turva on voimassa vain yritystoimintaa
harjoittavilla henkilöillä.
Korvausrajoitukset ovat muuten samat kuin työkyvyttömyysturvaa koskevat rajoitukset, paitsi että sairaalahoitoajan turvassa
on lisäksi rajoitus koskien kosmeettista hoitoa tai kauneushoitoa.
Täydelliset korvausrajoitukset löytyvät vakuutusehdoista kohdasta 10.5.

TURVA TAPATURMAISEN PYSYVÄN HAITAN VARALTA
Jos jompikumpi vakuutetuista tapaturmaisesti ja pysyvästi vammautuu (vähintään 50 %:n invaliditeetti, mikä vastaa haittaluokkaa
10 työtapaturma- ja ammattitautilakiin perustuvan haittaluokituspäätöksen mukaan) vakuutuksen voimassaoloaikana, korvaa
Lainavakuutus vakuutetun tapaturmaisen pysyvän haitan toteamispäivänä vakuutushakemuksen liitteenä olevan laskelman mukaisen
jäljellä olevan luottopääoman ja enintään kolmen kuukauden ajalta

Korvausta ei voi saada, jos loukkaantumisen syynä on
esimerkiksi:
• leikkaus tai muu lääketieteellinen toimenpide, jos sitä ei ole
tehty tapaturmasta aiheutuneen vamman hoitamiseksi
• alkoholin, lääke- tai muun huumaavan aineen myrkkyvaikutus
• toimiminen rauhanturvaamistyötehtävissä.
Täydelliset korvausrajoitukset löytyvät vakuutusehdoista kohdasta 7.5.

TURVA KUOLEMAN VARALTA
Jos jompikumpi vakuutetuista kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana, korvaa Lainavakuutus vakuutetun kuolinpäivänä
vakuutushakemuksen liitteenä olevan laskelman mukaisen jäljellä
olevan vakuutetun luottopääoman ja enintään 3 kuukauden ajalta
välittömästi ennen kuolemaa maksamatta jääneet vakuutushakemuksessa määritellyt luoton kuukausierät. Jos vakuutetut kuolevat samanaikaisesti, on kummankin edunsaajilla oikeus puoleen
kuolemantapauskorvauksesta.
Kuolemantapauskorvaus pantataan POP Pankille vakuutushakemuksessa mainitun luoton pääoman, korkojen ja muiden maksujen
vakuudeksi.
Korvausta ei makseta, jos vakuutettu tekee itsemurhan 12 kuukauden kuluessa vakuutuksen alkamisesta.

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO
Vakuutus tulee voimaan vakuutushakemuksessa ilmoitettuna
päivänä, edellyttäen että AXA myöntää vakuutuksen. Vakuutettu
saa postitse vakuutuksen ottamisen jälkeen vakuutuskirjan ja
vakuutusehdot.
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa ilmoitetun vakuutuskauden ja päättyy yleensä vakuutushakemuksessa ja vakuutuskirjassa mainittuna päivänä. Muut päättymistapaukset on lueteltu
vakuutusehdoissa kohdassa 3.

VAKUUTUSMAKSU
laina-aika

Kuukausierävaihtoehto

20 000 €

60 000 €

100 000 €

10 v.

Kuukausierän suuruus Lainavakuutuksen kanssa

235 €

706 €

1 177 €

Kuukausierän suuruus ilman Lainavakuutusta

222 €

668 €

1 115 €

Kuukausierän suuruus Lainavakuutuksen kanssa

180 €

540 €

901 €

Kuukausierän suuruus ilman Lainavakuutusta

170 €

509 €

849 €

Kuukausierän suuruus Lainavakuutuksen kanssa

153 €

461 €

767 €

Kuukausierän suuruus ilman Lainavakuutusta

144 €

433 €

721 €

15 v.

20 v.

Vakuutusmaksu maksetaan etukäteen yhdellä kertaa koko vakuutusajalta. Koska henkivakuutuksen ja tapaturmaisen pysyvän haitan
vakuutuksesta maksettava korvaussumma laskee lainan vähentymisen myötä sekä työkyvyttömyyden, työttömyyden ja sairaalahoidon
turvat ovat voimassa vakuutuksen alkamisesta 5 ensimmäistä vuotta, vakuutusmaksu on etupainotteinen. Vakuutusmaksuun vaikuttaa
mm. vakuutetun ikä, vakuutettu laina-aika ja lainamäärä.

KORVAUKSEN VEROTUS
Työkyvyttömyydestä, työttömyydestä ja sairaalahoidosta maksettavat kuukausikorvaukset ovat verotettavaa ansiotuloa, josta
vakuutusyhtiö suorittaa ennakonpidätyksen.
Tapaturmaisesta pysyvästä haitasta maksettava korvaus on
vakuutetulle veroton.

Vakuutusmaksu voidaan maksaa joko lisäämällä se luoton määrään
tai käteisellä. Luoton määrään lisätyn vakuutusmaksun vaikutus
lainan kuukausierään näkyy alla olevassa taulukossa kohdassa Kuukausierän suuruus Lainavakuutuksen kanssa. Taulukossa näkyy kuukausierän suuruus ilman Lainavakuutusta. Käteisellä maksettaessa
Lainavakuutuksen vakuutusmaksu on 35-vuotiaalle pariskunnalle 1
502 euroa 10 vuoden ja 20 000 euron lainalle laskettuna.

Kuolemantapauskorvaus on veroton siltä osin, kun se kohdistuu
jäljellä olevaan lainapääomaan. Lähiomaiselle maksettava korvaus on perintöveron alaista tuloa. Muulle edunsaajalle maksettava
korvaus on veronalaista pääomatuloa. Tiedot perustuvat viimeisimpään voimassa olevaan verolainsäädäntöön.

Edellisellä sivulla olevasta esimerkkitaulukosta näet, paljonko
Laaja Lainavakuutus pariturvana maksaa. Taulukon kuukausierät on laskettu pariskunnalle, jossa molemmat puolisot ovat
35-vuotiaita ja luoton korko on 6 %.

Vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tai vakuutusyhtiön tai sen
edustajan toimintaan muutoin tyytymättömän kannattaa ensin
ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön asian selvittämiseksi. Ongelmatilanteissa saa apua FINEstä.Vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välisiin erimielisyyksiin antaa yksittäistapauksissa ratkaisusuosituksia vakuutusasioihin erikoistunut Vakuutuslautakunta.
Vaihtoehtoisesti erimielisyydet voi saattaa myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäviksi.

VAKUUTUKSEN IRTISANOMINEN
Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti irtisanoa vakuutuksen. Henkivakuutukseen perustuva oikeus on pantattu pankille, joten pankin
oikeutta pantinhaltijana supistavaan toimenpiteeseen, kuten
esimerkiksi vakuutuksen irtisanomiseen,
vaaditaan pankin suostumus.
AXAlla on oikeus irtisanoa Lainavakuutus sen voimassaolon
aikana, jos vakuutuksenottaja on vakuutusta tehdessään antanut
tahallisesti tai huolimattomuudesta virheellistä tietoa eikä AXA
näin ollen olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat tiedot
olisi annettu.

VAKUUTUSMAKSUN PALAUTTAMINEN
Jos vakuutus päättyy ennen sovitun vakuutuskauden päättymistä, esimerkiksi laina maksetaan pois ennen sovitun laina-ajan
päättymistä, AXAlla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta,
jonka vakuutus on ollut voimassa. Muu osa vakuutuksenottajan
maksamasta vakuutusmaksusta palautetaan.
Vakuutusmaksu on etupainotteinen, joten vakuutusmaksusta palautuva osuus pienenee alkuvuosina nopeammin kuin loppuvuosina, eikä palautuksen määrää lasketa jakamalla vakuutusmaksua
tasaisesti koko vakuutusajalle.
Palautuksen määrään vaikuttaa mm. vakuutetun ikä, vakuutettu määrä sekä kulunut vakuutusaika. Palautus vastaa sitä osaa
vakuutusmaksua, joka kohdistuu vakuutuksen päättymisen jälkeiseen aikaan. Henkivakuutusmaksun
palautus lasketaan käyttämällä samaa kaavaa kuin laskettaessa
vakuutetun maksamaa vakuutusmaksua.
AXA vähentää palautuksesta 17 € vakuutuksen hoito- ja käsittelykuluina, kuitenkin niin, ettei vähennys koskaan ylitä 10 % vakuutuskauden vakuutusmaksusta. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan
palauteta, jos irtisanominen johtuu vakuutuksenottajan vilpillisesti antamista puutteellisista
tai virheellisistä tiedoista vakuutusta tehtäessä.

KORVAUKSEN HAKEMINEN
Korvaushakemuslomakkeita saa AXAsta tai POP Pankin konttoreista. Lomakkeissa on tarkat ohjeet korvaushakemukseen
liitettävistä asiakirjoista.
Työkyvyttömyys, työttömyys- ja sairaalahoitokorvausta voit
myös hakea verkkokorvauspalvelusta: http://clp.partners.axa/fi.
Lisätietoja korvauskäsittelystä antaa tarvittaessa myös AXAn
korvauspalvelu, puh. 010 802 841.

MUUTOKSENHAKU

Vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välinen erimielisyys
ratkaistaan viime kädessä yleisessä tuomioistuimessa.Kanne on
nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai
kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja edellä mainitusta määräajasta asianosaisten Suomessa sijaitsevan kotipaikan
käräjäoikeudessa. Määräajan kuluttua umpeen kanneoikeutta ei
enää ole.
FINE:
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. (09) 685 0120
Kuluttajariitalautakunta:
PL 306, 00531 Helsinki, puh. 010 366 5200.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
AXA käsittelee henkilötietoja henkilötietojen käsittelyä koskevien
lakien ja säännösten sekä vakuutuslainsäädännön mukaisesti.
AXAn tietosuojaselosteen ja muun tietosuojainformaation saat
osoitteesta clp.partners.axa/fi/tietosuoja.

SOVELLETTAVA LAKI
Lainavakuutukseen sovelletaan Suomen lakia.

POP Kertamaksuinen lainavakuutus / 19.11.2018

TIETOA VAKUUTUKSENANTAJISTA NIIDEN ASIAMIEHISTÄ
Henki-ja tapaturmaisen pysyvän haitan vakuutuksen myöntää
vakuutusyhtiö AXA France VIE - Sivuliike - Suomi (y-tunnus
2922515-8). Työkyvyttömyys-, työttömyys- ja sairaalahoitovakuutuksen myöntää AXA France IARD - Sivuliike - Suomi
(y-tunnus 2922649-2).AXA France Vie – yksityinen osakeyhtiö
rekisteröity numerolla 310 499 959 Nanterren yritysrekisteriin,
AXA France IARD – yksityinen osakeyhtiö rekisteröity numerolla
722 057 460 Nanterren yritysrekisteriin. Yhtiöiden kotipaikka on
Nanterre, Ranska. Yhtiöiden pääkonttorit: 313 Terrasses de l’Arche
– 92727 Nanterre Cedex, Ranska. Yhtiöt ovat Ranskan vakuutuslain
alaisia ja niiden toimintaa valvoo Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9 +33
(0)1 49 95 40 00, https://acpr.banque-france.fr/.
Yhtiöitä edustaa Suomessa ja vakuutuksen myöntää AXA France
IARD - Sivuliike - Suomi (2922649-2) sekä AXA France VIE Sivuliike – Suomi (2922515-8). Suomen sivuliikkeet on rekisteröity
Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.
Suomen sivuliikkeiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta.
Vakuutusyhtiöiden asiamiehenä ja edustajana toimivat POP
pankit. Asiamiehet on rekisteröity Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin voi tarkistaa Finanssivalvonnasta, Snelmanninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puh. 09 183 51
ja www.finanssivalvonta.fi, joka valvoo asiamiesten vakuutusedustusta ja vakuutusyhtiöiden liiketoimintaa. Minkään osapuolen
omistus toistensa pääomasta ja äänimäärästä ei ylitä 10 %:ia.
Vakuutuksenantaja maksaa asiamiehelle vakuutusmaksuun
perustuvaa palkkiota myynnistä ja lisäksi osan mahdollisesta
vakuutusmaksutuotosta.

YHTEYSTIEDOT
AXA
PL 67 (Hämeentie 15)
00501 Helsinki
Vakuutuspalvelu: puh 010 80 2844*
Korvauspalvelu: puh 010 80 2841*
http://clp.partners.axa/fi
Puhelut näihin palvelunumeroihin maksavat 8,35 snt/puhelu +
16,69 snt/minuutti. Hinnat sisältävät alv 24 %.

TUTUSTU VAKUUTUSEHTOIHIN
Tämä esite ei ole täydellinen tuotekuvaus eikä korvaa vakuutusehtoja. Vakuutusehdot ja lisätietoa Lainavakuutuksesta saat POP
Pankista tai soittamalla AXAn vakuutuspalveluun 010 802 844.

Lähellä ihmistä

