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Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
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Tuote: 			
Santander Lainaturva
Seuraavat tiedot ovat yleiskatsaus tarjotusta Santander Lainaturva -vakuutuksesta eivätkä ne ole täydelliset. Ennen sopimuksen tekoa
annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta annetaan muissa vakuutusasiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Santander Lainaturva perustuu sinun (vakuutuksenottajan) ja CNPSIE- ja CNPSIL-vakuutusyhtiöiden väliseen vakuutussopimukseen. Vakuutus antaa maksuturvan kuolemantapauksen (CNPSIL) ja tapaturman tai sairauden aiheuttaman tilapäisen työkyvyttömyyden varalta
(CNPSIE). Vakuutuksen nojalla suoritettavat korvaukset tulee ensisijaisesti käyttää vakuutetun (sinun eli vakuutuksenottajan) Santander
Consumer Finance Oy:n kanssa tekemän rahoitussopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen. Voit ottaa Santander Lainaturva -vakuutuksen, jos olet 18-64-vuotias, olet tehnyt rahoitussopimuksen Santander Consumer Finance Oy:n kanssa, täytät joko työntekijän tai
itsenäisen ammatinharjoittajan vakuutusehdoissa määritellyt edellytykset ja kotipaikkasi on Suomessa.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos olet tapaturman tai
sairauden vuoksi tilapäisesti työkyvytön tai jos kuolet
Tilapäiseen työkyvyttömyyteen perustuvassa
korvaustapauksessa kuukausikorvaus on 130 prosenttia
kuukausittaisesta maksuerästä, kuitenkin enintään 1 500 euroa
kuukaudessa, vakuutussopimuksessa tarkoitetun tilapäisen
työkyvyttömyyden jatkuttua yli 30 päivää.
Kuolemantapauksessa vakuutuksenantaja maksaa
kiinteän kertakorvauksen, joka suuruudeltaan vastaa
rahoitussopimuksen avointa saldoa viimeisen ennen
kuolinpäivää annetun laskelman mukaan, kuitenkin enintään
50 000 euroa.

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutus ei kata vakuutustapahtumaa, joka on sattunut
ennen vakuutuksen voimaantuloa.
Vakuutusta ei voida myöntää henkilölle, jota ei katsota
joko työntekijäksi tai itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi
vakuutushakemuksen tekoajankohtana.
Vakuutusta ei voida myöntää henkilölle, joka on
vakuutushakemuksen tekoajankohtana alle 18-vuotias tai yli
64-vuotias.
Sairauden aiheuttamasta tilapäisestä työkyvyttömyydestä
ei makseta korvausta, jos se alkaa 60 päivän kuluessa
vakuutussuojan alkamisesta lukien.
Vakuutus ei kata tilapäisen työkyvyttömyyden
kolmeakymmentä ensimmäistä päivää (omavastuuaika).

Onko vakuutusturvalle mitään
rajoitteita?
Korvausjakso on enintään 12 kuukautta yhtä
vakuutustapahtumaa kohti ja 36 kuukautta koko vakuutuksen
voimassaoloajalta.
Vakuutussopimuksessa on lisäksi useita vakuutusturvaa
koskevia rajoituksia, joista kerrotaan tarkemmin
vakuutusehdoissa. Esimerkkejä vakuutuksen ulkopuolelle
rajatuista tilanteista ovat muun muassa seuraavat:
Tilapäinen työkyvyttömyys: korvaushakemus perustuu
kilpaurheilussa tai vaarallisessa urheilulajissa, kuten
kilpa-autoilussa, nopeuslaskussa, urheiluilmailussa,
laitesukelluksessa tai vuorikiipeilyssä sattuneeseen
tapaturmaan; selkäkipu ja siihen liittyvät oireet, ellei vamman
tueksi voida esittää huomattavia objektiivisia (neurologisia
ja/tai radiologisia) löydöksiä; mielenterveyshäiriöt, ellei niistä
ole alan erikoislääkärin diagnoosia; vakuutetun alkoholin,
huumausaineiden tai lääkkeiden käyttö, paitsi jos se tapahtuu
pätevän lääkärin valvonnassa jonkin muun sairauden tai
vaivan kuin alkoholi-, huume- tai lääkeriippuvuuden hoitoa
varten.
Kuolemantapaus: itsemurha tai itsemurhan yritys 12
kuukauden kuluessa vakuutuksen alkamisesta; kuolema, joka
tapahtuu 2 kuukauden kuluessa vakuutuksen alkamisesta
paitsi, jos tapaturma johtaa vakuutetun kuolemaan kolmen
vuoden kuluessa tapaturman sattumisesta.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Kuolemantapauksen osalta vakuutusturva on voimassa kaikkialla maailmassa.
Vakuutus kattaa tilapäisen työkyvyttömyyden edellyttäen, että asuinpaikkasi on ollut Suomessa.
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Mitkä ovat velvoitteeni?
• Olet velvollinen antamaan oikeat ja täydelliset vastaukset kaikkiin kysymyksiin, jotka sinulta kysytään, kun otat vakuutuksen
tai haet korvausta.
• Olet velvollinen ilmoittamaan vakuutuksen voimassaoloaikana CNPSIE- ja CNPSIL-vakuutusyhtiöille sellaisista vakuutukseen
liittyvistä olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa vakuutusyhtiöiden vastuuseen.
• Korvaushakemus tai ilmoitus sattuneesta vakuutustapahtumasta on esitettävä yhtiöille yhden vuoden kuluessa siitä, kun
vakuutettu on saanut tiedon vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja siitä aiheutuneesta menetyksestä,
vahingosta tai vammasta.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
• Vakuutusmaksu laskutetaan kuukausittain samassa yhteydessä kuin maksat lainan/rahoitussopimuksen kuukausierät Santander
Consumer Finance Oy:lle. Sen määrä lasketaan prosenttiosuutena rahoitussopimuksen mukaisesta kuukausittaisesta lainaerästä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus alkaa vakuutussopimuksessa ilmoitettuna päivänä.
Vakuutus on määräaikainen ja voimassa asiakkaan ja Santanderin välisen rahoitussopimuksen voimassaoloajan, kuitenkin
enintään 120 kuukautta. Vakuutusturva päättyy, kun ensimmäisen seuraavista tapahtumista toteutuu:
• rahoitussopimus irtisanotaan tai maksetaan kokonaisuudessaan takaisin ja asiasta on ilmoitettu vakuutusyhtiöön
• kuolemantapauksesta on maksettu korvaus
• vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti
• vakuutusyhtiö irtisanoo vakuutuksen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti
• vakuutettu täyttää 67 vuotta
• vakuutus vakuutussopimuksen mukaan päättyy.
Lisätietoja on yleisissä vakuutusehdoissa (ks. Vakuutuskausi ja voimassaolo).

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksenottaja voi koska tahansa irtisanoa vakuutuksen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
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