Tuoteseloste

Maksuturva
Voimassa 1.8.2022 alkaen

Maksuturva -vakuutus

Maksuturvan voimassaolo

Kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaan.
Maksuturvavakuutuksella voit turvata taloudellista tilannettasi ja esim. lainasi takaisinmaksun ja muita säännöllisiä menoja, työttömyys- tai työkyvyttömyystilanteiden yllättäessä.

Vakuutus tulee voimaan vakuutushakemuksen
allekirjoituspäivänä.
Vakuutus on jatkuva, se uudistuu kuukausittain ja pysyy voimassa maksamalla vakuutusmaksut joka kuukausi. Vakuutus päättyy, kun
täytät 65 vuotta. Se voi päättyä jo aiemmin,
kun enimmäismäärä kuukausikorvauksia
(36kk) tai henkivakuutuskorvaus on maksettu
tai jos vakuutusmaksua ei ole maksettu.
Muut päättymissyyt on lueteltu Maksuturvan
vakuutusehdoissa kohdassa 2.10
Vakuutus on vapaaehtoinen ja voit halutessasi
irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa kirjallisesti.

Tässä tuoteselosteessa kerrotaan maksuturvavakuutuksen sisällöstä ja oleellisista korvausrajoituksista.
Vakuutusehdoista löydät yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksen sisällöstä, korvauksista ja rajoituksista.
Maksuturvan sisältö
•
•
•

Tilapäinen työkyvyttömyys
Työttömyysturva
Henkivakuutus

Tilapäisen työkyvyttömyyden ja työttömyyden turvassa kuukausikorvauksen määräksi
voit valita 200, 400, 600, 800, 1000 tai 1500
euroa.
Turva kuoleman varalta oikeuttaa kertakorvaukseen, jonka suuruus on 12 * kuukausikorvauksen määrä.
Maksuturvan hinta
Vakuutusmaksu määräytyy valitun korvaustason mukaisesti ja esim. 400 euron kuukausikorvauksella vakuutusmaksu on 26,16 euroa/kk ja 600 euron kuukausikorvauksella
39,24 euroa/kk.
Maksuturvan saamisen edellytykset
Vakuutus voidaan myöntää Suomessa asuvalle 18–60-vuotiaalle, jonka vakituinen
asuinpaikka on Suomessa ja henkilö kuuluu
Suomen sosiaaliturvan piiriin.
Saadaksesi vakuutuksen sinun tulee olla täysin työkykyinen ja täyttää työssäoloehto.
Työssäoloehto tarkoittaa, että olet ollut viimeiset 6 kuukautta keskeytyksettä töissä palkansaajana työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjänä, etkä ole tietoinen mahdollisesta tulevasta työttömyydestä tai lomautuksesta.

Saat turvaa seuraavissa tilanteissa
Tilapäinen työkyvyttömyys (sairausloma)
Vakuutuksesta maksetaan korvausta sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneen tilapäisen
työkyvyttömyyden ajalta vakuutusehtojen
mukaisesti.
Korvausta maksetaan, kun lääkäri on todennut
vakuutetun työkyvyttömäksi. Tilapäisen työkyvyttömyyden turvasta maksetaan korvausta,
kun työkyvyttömyys jatkuu yli 30 peräkkäisen
päivän ajan. Sen jälkeen korvausta maksetaan
jopa 12 kuukauden ajan.
Vakuutusyhtiön korvausvastuu tilapäisen työkyvyttömyyden osalta alkaa, kun vakuutussopimuksen voimaantulosta on kulunut 30 päivää.
Työttömyysturva
Vakuutuksesta maksetaan korvausta työttömyystilanteissa, jota eivät ole itseaiheutettuja.
Korvausta voi saada vakuutusehtojen mukaisesti työsuhteen tai yrittäjätoiminnan päättymisen johdosta.
Vakuutetun on ilmoittauduttava työvoimaviranomaisille työttömäksi työnhakijaksi.
Kun työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti
30 peräkkäistä kalenteripäivää, maksetaan
kultakin seuraavalta työttömyyspäivältä korvausta, jopa 12 kuukauden ajan.
Vakuutusyhtiön korvausvastuu työttömyyden
osalta alkaa kun 120 päivää on kulunut
vakuutussopimuksen voimaantulosta.
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Henkiturva

Näin haet korvausta

Jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana, maksetaan kertakorvauksena
summa, joka on 12 * kuukausikorvauksen
määrä.

Tarkemmat tiedot korvauksen hakemisesta
löytyy sivulta www.vahingot.com.

Maksuturvan verotus

Korvaushakemuslomakkeita ja korvauksenhakuohjeita on myös saatavana sähköpostilla
osoitteesta Maiden@crawco.fi tai soittamalla 092513 7562.

Tilapäisestä työkyvyttömyydestä ja työttömyydestä maksettavat kuukausikorvaukset
ovat verotettavaa ansiotuloa.
Lähiomaisille maksettu kuolemantapauskorvaus on perintöveron alaista tuloa. Lähiomaisia ovat verotuksessa esimerkiksi aviopuoliso,
lapset, lapsenlapset ja vanhemmat. Muille
edunsaajille korvaus on veronalaista pääomatuloa. Tiedot perustuvat viimeisimpään verolainsäädäntöön.
Tutustu vakuutusehtoihin
Tämä esite ei ole täydellinen tuotekuvaus eikä
korvaa vakuutusehtoja.
Vakuutusehdot saat sähköpostissa vakuutuskirjan mukana ja ne löytyvät myös osoitteesta
www.omalaina.fi.
Lisätietoja Maksuturvavakuutuksesta saat
myös sähköpostitse asiakaspalvelu@omalaina.fi

Korvauskäsittelijä Crawford & Company Finland
Oy (Crawford) tekee korvauspäätöksen vakuutuksenantajan puolesta.

Henkilötietojen käsittely
Maiden Life & General ja LVS Brokers Oy
käsittelevät henkilötietoja henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien ja säännösten sekä
vakuutuslainsäädännön mukaisesti. Maiden
Life & Generalin tietosuojaselosteen ja muun
tietosuojainformaation saat osoitteesta
https://www.maidenlg.com/privacy_notice_fi
ja LVS Brokers Oy:n osalta osoitteessa
www.omalaina.fi.
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