Helsinki 18/3/2020

Koronavirus –
ajankohtaista tietoa
asiakkaillemme
Santander Lainaturva (Plus) & Maksuturva

Lyhyesti vakuutustuotteista

•

Lainaturva (Plus) kattaa sairaslomat myös sairauksien
(kuten Koronan) takia.

•

Maksuturva-vakuutus tuote kattaa vain tapaturmaisia
tilanteita joten sairastumisia esimerkiksi
Koronavirukseen ei korvata.

•

Sekä Lainaturva Plus että Maksuturva –vakuutukset
turvaavat työttömyyttä tuotannollisista tai
taloudellisista syistä palkansaajille.
•

Huom! Lomautettuna ei korvausmaksuja
vakuutuksesta vielä makseta.

•

Lisätietoja vakuutuksesta voit pyytää
verkkopalvelusta.

•

Korvaustilanteet hoitaa vakuutusyhtiö (kts. Viimeinen
sivu)

Santander lainaturva (plus)

Mitä korvataan?
•

Tapaturmasta tai sairaudesta aiheutuva
tilapäinen (sairausloma)
työkyvyttömyys

•

Kuolemantapaus (sairaudet ja
tapaturmat)

•

Työttömyys (ainoastaan Plus –
tuotteessa)

Tapaturmasta ja sairaudesta aiheutuva tilapäinen (sairausloma)
työkyvyttömyys maksetaan kuukausikorvausta lääkärin todistuksella.
Omavastuuaika 30 peräkkäistä päivää.
Työttömyys tuotannollisista ja taloudellisista syistä (ainoastaan Plus
tuotteessa ja palkansaajille) maksetaan kuukausikorvausta.
Omavastuuaika 30 peräkkäistä päivää. Työttömyysturvassa on 60
päivän karenssi vakuutuksen alkamisesta.
Kuukausikorvaus on 130% kuukausittaisesta maksuerästä (pääoma,
korot, kulut ja lainaturvan vakuutusmaksu).
Kertakorvauksena kuolemasta jäljellä oleva lainanpääoma aina 50 000€
asti. Sairauksien osalta on 60 päivän karenssi vakuutuksen alkamisesta.
Korvauksista lähtee lakisääteiset verot.
Lisätietoa vakuutuksista sekä Santander Lainaturvan vakuutusehdot ja
Santander Lainaturva Plus vakuutusehdot.

Santander Maksuturva

Mitä korvataan?
•

Tapaturmasta aiheutuva
tilapäinen (sairausloma)
työkyvyttömyys

•

Tapaturmainen kuolema

•

Työttömyys (ainoastaan
palkansaajille)

Huom! Saatavilla 1.5.2019 jälkeen ainoastaan kulutuslainahakemuksella
Tapaturmasta aiheutuva tilapäisestä (sairausloma) työkyvyttömyydestä maksetaan
kuukausikorvausta lääkärin todistuksella. Omavastuuaika on 30 peräkkäistä päivää.
Työttömyydestä tuotannollisista ja taloudellisista syistä maksetaan kuukausikorvausta.
Korvausta maksetaan ainoastaan palkansaajille ja omavastuuaika 30 peräkkäistä
päivää. Työttömyysturvassa on 60 päivän karenssi vakuutuksen alkamisesta.
Kuukausikorvaus menee valitun tason mukaisesti vakuutusmaksu/korvaus:
18€/200€

26€/400€

32€/600€

40€/800€

Tapaturman aiheuttama sairaalahoito; 5 000 € veroton kertakorvaus 5 peräkkäisen
päivän sairaalahoidosta (vain yrittäjille).
Kertakorvauksena tapaturmaisesta kuolemasta 20 000 € edunsaajille.
Korvauksista lähtee lakisääteiset verot.
Lisätietoa vakuutuksesta sekä vakuutusehdot.

Esimerkkejä erilaisista tilanteista

1. Asiakas on ottanut vakuutuksen 1.1.2020 ja hänet
irtisanotaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä
1.5.2020.
2. Asiakas on ottanut vakuutuksen 1.1.2020 ja hän
ilmoituksen irtisanomisesta vedoten tuotannollisiin ja
taloudellisiin syihin 1.2.2020.
3. Asiakas on ottanut vakuutuksen 1.1.2020 ja sairastuu
1.4.2020 viruksen aiheuttamaan sairauteen (kuten COVID
-19), asiakas jää lääkärin määräämälle sairaslomalle.
4. Asiakas on ottanut vakuutuksen 1.3.2020 ja asiakas
sairastuu 1.4.2020 viruksen aiheuttamaan sairauteen
(kuten COVID -19), asiakas jää lääkärin määräämälle
sairaslomalle.

Santander
Lainaturva
Plus

Maksuturva

Kommentit

1.

30 päivän
omavastuu

2.

60 päivän
karenssi
vakuutuksen
alkamisesta

3.

30 päivän
omavastuu

4.

60 päivän
karenssi
vakuutuksen
alkamisesta

5. Asiakas on ottanut vakuutuksen 1.1.2020 ja menehtyy
viruksen aiheuttamaan sairauteen (kuten COVID -19)
1.4.2020.
6. Asiakas on ottanut vakuutuksen 1.1.2020 ja joutuu
tapaturman aiheuttamalle lääkärin määräämälle
sairaslomalle 3.1.2020.

Santander
Lainaturva

5.
6.

Korvauspalveluiden yhteystiedot

Korvaustilanteissa olethan yhteydessä vakuutusyhtiöön:
Ennen 1.5.2014 alkaneet vakuutukset
AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection
korvauspalvelut@partners.axa
puh. 010 80 2839
Korvauspalvelun aukioloajat: ma, ti, ke 9-16:30, to ja pe 10-16:30
Vakuutukset 1.5.2014 alkaen
CNP Santander Insurance Europe DAC
asiakaspalvelu@fi.cnpsantander.com
puh. +358 9 72519955
Korvauspalvelun aukioloajat: ma, ti, ke 9-16:30, to ja pe 10-16:30
Voit myös tehdä vahinkoilmoituksen verkossa.
(Puhelut ylläoleviin palvelunumeroihin maksavat 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.
Hinnat sisältävät alv 24%)

