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Ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettavat tiedot
Tästä löydät tiedot, jotka vakuutuksenantajan on lain mukaan annettava sinulle ennen vakuutuksen ostamista.
Tietojen tarkoituksena on auttaa vakuutussopimusta koskevan päätöksen tekemisessä, ja on tärkeää, että luet
kaikki tiedot. Tämä on yhteenveto vakuutuksen sisällöstä. Vakuutukseen kuuluu eräitä poikkeuksia, ja tärkeimmät
niistä kerrotaan kohdassa ”Esimerkkejä tilanteista, joita vakuutus ei koske”. Jos pidät tiettyä vakuutusturvaa
erityisen tärkeänä ja olet epävarma siitä, koskeeko vakuutus sitä, ota yhteyttä TF Bankiin, puh. 0206 90681.
Ennen vakuutusta annettavat tiedot ovat vain lyhyt yhteenveto vakuutuksesta. Täydelliset tiedot siitä, mitä
vakuutus koskee, löydät vakuutusehdoista.

Yhteenveto vakuutuksesta
Lainaturva on ryhmäetuvakuutus, jonka TF Bank AB tarjoaa asiakkailleen, jotka ovat ottaneet kuluttajaluoton
pankista. Jos joudut yli 30 peräkkäisen päivän ajaksi sairaalahoitoon sairauden tai tapaturman vuoksi,
vakuutuksesta voidaan korvata jäljellä oleva velka sovitun kuukausittaisen lainakulun mukaisesti.
Kuolemantapauksessa vakuutuksesta voidaan korvata jäljellä oleva velka vahinkopäivänä, kuitenkin enintään
15 000 euroa. Jos joudut ryöstön uhriksi, vakuutuksesta voidaan korvata 200 euroa vahinkotapahtumaa ja vuotta
kohden.
Tapahtuma

Karenssi

Enimmäiskorvaus

Sairaalahoito

30 päivää.

8 000 euroa

Kuolema

0 päivää.

15 000 euroa

Ryöstö

0 päivää

200 euroa
vahinkotapahtumaa ja
vuotta kohden

Kuka voi tehdä vakuutussopimuksen
Vakuutuksen voi ottaa asiakas, jolla on TF Bank AB:lta saatu luotto edellyttäen, että asiakas vakuutussopimusta
tehtäessä:
-

on yksityishenkilö,
on kirjoilla ja asuu Suomessa,
on täyttänyt 65 vuotta mutta ei 75 vuotta. Uusi vakuutus voidaan ottaa viimeistään 73-vuotiaana.
on täysin terve ja jonka tiedossa ei ole vakavaa sairautta tai vammaa,
on antanut vakuutuksenantajalle muut pyydetyt tiedot.

Vakuutuksen voimassaoloaika
Vakuutus tulee voimaan vakuutussopimuksen tekohetkellä edellyttäen, että vakuutusmaksu on maksettu
eräpäivään mennessä. Vakuutettu voi irtisanoa vakuutuksen koska tahansa, ja vakuutus päättyy automaattisesti,
kun luotto, jota vakuutus koskee, on maksettu kokonaan takaisin.

Esimerkkejä tilanteista, joita vakuutus ei koske
Vakuutuksesta ei korvata seuraavaa:
-

Sairaalahoito, joka johtuu sairaudesta tai tapaturmasta, jota varten vakuutettu on käynyt lääkärissä tai
saanut hoitoa 12 kuukauden aikana välittömästi ennen vakuutuksen voimaantuloa
Sairaalahoito, joka liittyy kosmeettiseen kirurgiaan
Sairaalahoito sellaisen tapaturman tai sairauden vuoksi, jonka vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut itselleen
Kuolema, joka on johtunut osallistumisesta sotaan tai poliittisiin selkkauksiin Suomen ulkopuolella
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-

Vahingot, jotka perustuvat vakuutuksen voimaantulopäivänä olemassa oleviin olosuhteisiin

Tärkeää
Vakuutettu vastaa itse jäljellä olevan luoton maksamisesta siihen saakka kunnes hän on toimittanut kaikki
asiakirjat, saanut vahinkopäätöksen sekä vastaanottanut korvauksen. Sairaalahoito- tai kuolemantapauksessa
korvaus maksetaan TF Bank AB:lle. Korvaus ryöstön perusteella maksetaan suoraan vakuutetulle.

Omavastuu
Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Vakuutuksen hinta
Katso vakuutuksen hinta sivulta https://www.tfbank.fi/lainat/lainaturva

Tiedonantovelvollisuus
Vakuutusyhtiö vapautuu vastuusta, mikäli vakuutuksenottaja on laiminlyönyt petollisesti
tiedonantovelvollisuutensa. Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa muilla tavoin ja vain
vähäinen osa voidaan katsoa hänen syykseen, vakuutusyhtiön vastuuta voidaan alentaa tai se voidaan poistaa
kokonaan.

Mahdollisuus vaikuttaa vakuutuksen laajuuteen tai vakuutusmaksuun
Tämän vakuutuksen laajuutta tai sen vakuutusmaksua ei voida valita.

Neuvonta
Voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. 09 6840 120,
www.fine.fi

Vakuutuksenvälittäjä
Tämän vakuutuksen välittää TF Bank AB (Box 947, 501 10 Borås (556158-1041)), joka toimii
vakuutusasiamiehenä TF Bank AB, Suomen sivuliikkeen (2594352-3) kautta. TF Bank AB:ta valvoo Ruotsin
finanssivalvonta, www.fi.se, ja yhtiö on rekisteröity Ruotsin yhtiövirastoon (Bolagsverket).

Vakuutuksenantaja
Tämän vakuutuksen vakuutuksenantaja on AmTrust International Underwriters DAC, 40 Westland Row, Dublin 2,
Irlanti, jota valvoo Central Bank of Ireland. Vakuutuksenantajaa edustaa Pohjoismaissa sen pääasiamies
AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Tukholma, jota valvoo Ruotsin finanssivalvonta, www.fi.se. Yhtiö on
rekisteröity Ruotsin yhtiövirastoon (Bolagsverket).

Jos emme pääse yhteisymmärrykseen
Jos et ole tyytyväinen vahinkopäätökseen, ota yhteyttä AmTrust Nordic AB:hen (Hamngatan 11, 111 47
Tukholma, puh. +46 (0)8 440 38 20), jolloin vakuutuksenantaja käsittelee asian uudelleen. Mahdollisen
erimielisyyden voi käsitellä myös Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531, Helsinki, puh. 029-566
5200, www.kuluttajariita.fi.
Voit myös nostaa kanteen vakuutuksenantajaa vastaan yleisessä tuomioistuimessa.

Valitukset
Ota vakuutusta koskevissa valitusasioissa yhteyttä AmTrust Nordic Ab:hen yllä mainittuun osoitteeseen tai
sähköpostilla osoitteeseen klagomal@amtrustgroup.com.
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Henkilötiedot
Vakuutuksenantajalle tai sen pääasiamiehelle AmTrust Nordic AB:lle annettuja henkilötietoja käsitellään
voimassa olevien tietosuojalakien ja yhtiön käytänteiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot
löytyvät osoitteesta www.amtrustnordic.se.

Sovellettava laki
Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakeja ja erityisesti vakuutussopimuslakia (543/1994).

Kieli
Ennen vakuutussopimusta annettavat tiedot, täydelliset ehdot, tietosuojakäytäntö ja mahdolliset muut vakuutusta
koskevat asiakirjat ovat saatavilla suomen ja ruotsin kielellä ja ne löytyvät osoitteesta
https://www.tfbank.fi/lainat/lainaturva
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