Säästöpankki Balanssi

Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Sp-Henkivakuutus Oy, rekisteröintijäsenvaltio Suomi ja Chubb European
Group Limited, sivuliike Suomessa, rekisteröintijäsenvaltio Iso-Britannia

Tuote: Maxiturva yrittäjälle

Vakuutuksen tarkemmat tiedot löydät Säästöpankki Balanssin tuoteselosteesta ja vakuutusehdoista.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Säästöpankki Balanssi Maxiturva yrittäjälle on vakuutus lainan takaisinmaksun turvaamiseksi, joka voidaan liittää yrittäjän henkilökohtaiseen asunto- tai kulutusluottoon. Hakijan tulee
olla 18–59-vuotias henkilö, joka on tehnyt luottosopimuksen pankin kanssa. Lainan voi turvata joko 100- tai 75-prosenttisesti.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutetun tai vakuutuksenottajan aiheuttamia vakuutus
tapahtumia.

Kuoleman
Pysyvän työkyvyttömyyden
Tapaturmaisen tilapäisen työkyvyttömyyden

Vakuutustapahtumia, kun vakuutuksenottaja on antanut vääriä
vastauksia vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin.

Vakavan sairauden (vakavalla sairaudella tarkoitetaan aivo
halvausta, akuuttia sydäninfarktia ja syöpää)

Korvauksen maksamista koskevien rajoitusehtojen mukaisia
vakuutustapahtumia.

Korvauksen määrä on vakuutuksenottajan valitsema prosenttiosuus lainan pääomasta tai kuukausierästä. Korvaus maksetaan
aina voimassaolevan, vakuutuskirjalla olevan korvaustaulukon
mukaisesti.

Vakuutuskirjalle rajoitusehtoina kirjattuja sairauksia ja oireita,
jotka eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.

Kertakorvauksen määrä on enintään 300 000 €
Kuukausikorvaus on enintään 1 500 euroa

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Vakavan sairauden kertakorvaus on enintään 12 x 1 500 euroa
Vakuutusaika on enintään 15 vuotta

Hakijan tulee olla 18–59-vuotias yrittäjänä toimiva henkilö, joka on
tehnyt luottosopimuksen pankin kanssa.
Vakuutuksen alussa 60 päivän karenssiaika, joka koskee vakavan
sairauden turvaa.
Karenssiajalta vakuutettu ei ole oikeutettu korvaukseen eikä
vakuutusmaksua peritä vakavan sairauden turvan osalta.
Vakavan sairauden osalta korvausta ei makseta sairaudesta, tartunnasta, vammasta tai oireesta, jotka vakuutetulla on ollut ennen
Säästöpankki Balanssin alkamista, vaikka diagnoosi varmistuisi
vakuutuskaudella. Korvausta ei myöskään makseta vaivoista,
jotka ovat yhteydessä sairauteen, tartuntaan, vammaan tai
oireisiin, jotka vakuutetulla on ollut ennen Säästöpankki Balanssin
alkamista.
Vakuutetun on oltava yrittäjä vakuutustapahtuman sattuessa.
Jokaisella yksittäisellä turvalla on korvaukseen maksamiseen
liittyviä rajoituksia. Korvausta koskevista rajoituksista on kerrottu
vakuutuksen turvakohtaisissa eritysehdoissa.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
—

Vastata vakuutushakemuksen yhteydessä olevaan terveysselvitykseen rehellisesti.

—

Vakuutuksenottajan tai vakuutetun tulee vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutusyhtiölle antamansa vääriksi tai puutteellisiksi
havaitsemansa tiedot.

—

Ilmoittaa mikäli toimessasi tapahtuu muutos, että siirryt esimerkiksi yrittäjästä palkansaajaksi. Vakuutusyhtiön suostumuksella voidaan tehdä vakuutusturvaan
vastaava muutos.

—

Korvauskäsittelyn aloittamiseksi ottaa yhteyttä omaan pankkiin tai Sp-Henkivakuutukseen.

—

Toimittaa tarvittavat liitteet ja lisäselvitykset korvaustilanteessa.

—

Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja
vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta ja joka tapauksessa viimeistään kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai
vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksun voi maksaa e-laskulla, suoramaksulla tai paperilaskulla. Vakuutusmaksukauden pituus on yksi vuosi, vakuutusmaksu peritään kuukausierinä tai
useamman kuukauden muodostamina maksuerinä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Säästöpankki Balanssin myöntämiseen vaikuttaa vakuutetun terveystilanne. Vakuutetun tulee täyttää terveysselvitys vakuutushakemuksen yhteydessä.
Vakuutus astuu voimaan hakemuksen alkamispäivän mukaisesti, kun vakuutusyhtiö on myöntänyt sen.
Säästöpankki Balanssi päättyy vakuutuskirjalla ilmoitettuna päivänä. Säästöpankki Balanssi päättyy myös, jos vakuutettu kuolee, vakuutuksesta on maksettu
pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaus tai vakuutettu täyttää 65 vuotta tai vakuutus on ollut voimassa 15 vuotta. Jos laina on maksettu pois, Säästöpankki
Balanssi päättyy. Tarkemmin päättymisestä on kerrottu vakuutusehdoissa kohdassa Säästöpankki Balanssin päättyminen.

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksenottaja voi koska tahansa kirjallisesti irtisanoa vakuutuksen. Irtisanomiseen vaaditaan kuitenkin pantinhaltijan suostumus, koska vakuutus on pantattu
pankille kuolemanvaraturvan osalta.

