Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Henkivakuutusyhtiö BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB (516406-0559), Göteborg, Ruotsi, on
vakuutuksenantaja kuolemantapaussuojan osalta. Vahinkovakuutusyhtiö BNP Paribas Cardif Försäkring AB
(516406-0567), Göteborg, Ruotsi, on vakuutuksenantaja muiden vakuutusturvien osalta
Tuote: Yksityislainojen lainaturvavakuutus, ryhmäetuvakuutus, Komplett Bank
Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot ovat yhteenveto siitä, mitä vakuutus kattaa ja mitä se ei kata. Tiedot ovat
yleisluonteisia, eikä niitä ole laadittu jokaisen vakuutetun erityistarpeita varten. Lisätietoja löytyy tuotetiedoista.
Täydellisten vakuutusehtojen hankkimiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä Komplett Bank ASA:han tai käymällä
verkkosivustolla osoitteessa www.komplettbank.fi.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?

Vapaaehtoinen ryhmäetuvakuutus joka korvaa lainasi kustannukset, jos jäät sairauslomalle, joudut työttömäksi tai kuolet.

Mitä vakuutus kattaa?
Täysin alentunut työkyky: Vakuutuksesta maksetaan
korvausta, jos menetät työkykysi kokonaan
vakuutusaikana.
Työttömyys: Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos
jäät kokonaan ja vastentahtoisesti työttömäksi
vakuutusaikana. Yrittäjälle maksettavan korvauksen
ehtona on, että työttömyyskassa tai Kela on myöntänyt
sinulle täyden korvauksen. Lisäksi ehtona on, että
korvausta ei ole myönnetty yrityksen toiminnan
keskeyttämisen perusteella.
Kuolemantapaus: Vakuutuksesta maksetaan
kertakorvaus, jos sinä tai mukana lainanottaja kuolette
vakuutusaikana.
Vakuutuksesta maksettava korvaus vastaa summaa, joka
vastaa joko lainasi vähimmäismäärää tai 2 prosenttia jäljellä
olevasta lainasta sen mukaan, kumpi on korkeampi. Suurin
kuukausikorvaus on 1 500 euroa.

Mitä vakuutus ei kata?
Esimerkkejä siitä, mitä vakuutus ei korvaa:
Et saa korvausta alentuneesta työkyvystä, joka
johtuu sairaudesta, tartunnasta, vammasta tai oireesta (riippumatta
siitä, onko se diagnosoitu), joka on ilmennyt ennen vakuutuksen
voimaantuloa
liittyy alkoholin, huumaavien aineiden tai unilääkkeiden tai muiden
lääkeaineiden väärinkäyttöön
johtuu psyykkisistä sairauksista tai oireyhtymistä tai
käyttäytymishäiriöistä.
Et saa korvausta työttömyydestä, jos
olit vakuutuksen ottaessasi irtisanottuna tai tiesit tulevasta
irtisanomisesta/irtisanomisilmoituksesta
olet tehnyt työtä, joka on ollut määräaikaista, kausiluonteista tai
ajallisesti rajallista työn erityislaadun vuoksi
irtisanoudut itse tai työsuhde päättyy sinun ja työnantajan välisestä
sopimuksesta
Korvausta ei makseta kuolemantapauksesta, jos

Korvausta alentuneen työkyvyn ja työttömyyden johdosta
maksetaan enintään 12 kuukauden ajan.
Kuolemantapauskorvaus vastaa lainastasi kuolinpäivänä
jäljellä olevaa summaa. Enimmäiskorvaus on 50 000 euroa
lainaa kohti.

syynä on sairaus, tartunta, vamma tai oire, joka on ilmennyt ennen
vakuutuksen voimaantuloa
vakuutettu tekee itsemurhan vuoden kuluessa vakuutuksen
voimaantulosta tai uudelleen voimaan saattamisesta.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Vakuutus ei kata vahinkoja, jotka ajoittuvat vakuutuksen edellytysten täyttymisaikaan. Edellytysten täyttymisaika on vakuutuksen
alkamispäivästä laskettu aika, jona vakuutuksen on oltava voimassa ennen kuin suoja kattaa.. Työttömyyden ja alentuneen työkyvyn
osalta edellytysten täyttymisaika on 90 päivää. Kuolemantapauskorvaukselle ei ole edellytysten täyttymisaikaa.
Vakuutuksesta ei makseta korvausta karenssiaikana. Karenssiaika on vakuutustapahtumaa välittömästi seuraava aika.
Työttömyyden ja alentuneen työkyvyn karenssiaika on 30 päivää. Kuolemantapauskorvaukselle ei ole karenssiaikaa.
Korvausta maksetaan vain yhdellä perusteella saman jakson aikana.

Missä vakuutusturva on voimassa?


Voidaksesi ottaa vakuutuksen sinun tulee olla kirjoilla Suomessa.



Vakuutusturva on voimassa kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Vakuutustapahtuman sattuessa sinun tulee lähettää mahdollisimman pian BNP Paribas Cardifille vahinkoilmoitus.
Vahinkoilmoituslomakkeita on saatavilla BNP Paribas Cardifilta soittamalla numeroon 09 251 37 541 tai sähköpostilla
cardif@crawco.fi, tai Komplett Bankin verkkosivustolta osoitteessa www.komplettbank.fi. Sinun tulee myös lähettää ne asiakirjat,
jotka BNP Paribas Cardif tarvitsee voidakseen arvioida oikeuttasi korvaukseen.
Ilmoittaessasi vakuutustapauksesta sinun on hankittava omalla kustannuksellasi todistukset, joita BNP Paribas Cardif tarvitsee
voidakseen arvioida korvausoikeuttasi. Jos BNP Paribas Cardif on pyytänyt todistuksia, sairauskertomuksia ja muita vastaavia
asiakirjoja, BNP Paribas Cardif korvaa niiden kustannukset.
Jos BNP Paribas Cardif tarvitsee tietoja korvausvaatimuksen arvioimiseksi, sinun on annettava kirjallinen suostumus siihen, että
BNP Paribas Cardif saa hakea sinua koskevia tietoja lääkäreiltä, sairaaloista, muista hoito- tai vakuutuslaitoksista (mukaan lukien
Kela) tai Verohallinnolta. Jos et anna BNP Paribas Cardifille suostumusta asiakirjojen hankkimiseen eikä BNP Paribas Cardif voi
arvioida korvausoikeutta ilman kyseisiä asiakirjoja, korvaus saatetaan evätä.
Velvollisuutesi on ilmoittaa välittömästi BNP Paribas Cardifille, jos saat uutta työtä tai jos ryhdyt yrittäjäksi aikana, jona BNP
Paribas Cardif maksaa sinulle korvausta työttömyyden vuoksi. Velvollisuutesi on myös ilmoittaa BNP Paribas Cardifille, kun ja jos
saat työkykysi kokonaan tai osittain takaisin tai jos KELAlta saamasi korvaus lakkaa kokonaan tai osittain

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu maksetaan kuukausittain jälkikäteen lainasi maksun yhteydessä Komplett Bankin lähettämän laskun mukaisesti.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus on voimassa hakemuksen lähettämistä seuraavasta päivästä lähtien edellyttäen, että vakuutus voidaan myöntää ja laina
on maksettu sinulle. Sama koskee vakuutuksen korottamista. Vakuutuksen korotusta seuraa uusi edellytysten täyttymisaika.
Korotettua vakuutussummaa sovelletaan vasta vakuutustapauksiin, jotka sattuvat edellytysten täyttymisajan päätyttyä.
Vakuutusaika on se aika, jolloin vakuutus on voimassa. Vakuutusaika on yksi kuukausi. Ellei kumpikaan osapuoli irtisano
vakuutussopimusta, sitä jatketaan BNP Paribas Cardifin ilmoittamilla ehdoilla kuukausi kerrallaan.
Vakuutuksen voimassaolo lakkaa
•
•
•
•

sen kuukauden lopussa, joka edeltää kuukautta, jonka aikana täytät 65 vuotta
lainasopimuksen päättyessä
jos sinä tai BNP Paribas Cardif on irtisanonut vakuutuksen
jos kuolemantapauksen vuoksi on maksettu korvaus

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutussopimuksen milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella Komplett Bankille

