Vakuutustori Tuloturva -vakuutus
Ennakko-ostotiedot 1.8.2020
Vakuutustori Oy:n tarjoaman
Ryhmäetuvakuutuksen ennakko-ostotiedot.
Näissä ennakko-ostotiedoissa kerrotaan lyhyesti
Tuloturva -vakuutuksesta, jotta voit tehdä
päätöksen vakuutussopimuksesta ja arvioida
vakuutustarvetta vakuutussopimuslain (543/1994)
5 §:n mukaisesti. Saat vakuutusehdot
kokonaisuudessaan verkkosivuilta vakuutustori.fi
tai ottamalla yhteyttä Vakuutustori Oy:n
asiakaspalveluun.

Vakuutetun tulee olla ilmoittautunut työttömäksi
TE-palveluihin. Lisäksi vakuutetun tulee olla
oikeutettu työttömyyden johdosta maksettavaan
korvaukseen Kelalta tai työttömyyskassasta sen
jälkeen, kun voimassaolevan lainsäädännön
mukainen omavastuuaika on kulunut.
Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos jäät
kokonaan työttömäksi vakuutusaikana. Korvausta
maksetaan korkeintaan 12 kuukauden ajan
vakuutustapahtumaa kohti. Suurin
kuukausikorvaus on 1 000 euroa.
Kuolemantapaus

Vakuutus kiinteille kuukausikuluillesi
Vakuutus auttaa sinua maksamaan kiinteitä
kuukausikuluja, jos tulet työkyvyttömäksi, joudut
työttömäksi. Tapaturmaisessa
kuolemantapauksessa vakuutuksesta maksetaan
kertakorvaus.

Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos kuolet
tapaturmaisesti vakuutusaikana. Korvauksen
enimmäismäärä on 12 000 € ja se maksetaan
edunsaajille.

Vakuutuksen kattavuus ja korvauksen määrä
Työkyvyttömyys

tarkoittaa jaksoa, joka vakuutuskaudesta on tullut
kulua ennen kuin vakuutettu on oikeutettu
hakemaan korvausta työttömyyden tai sairaudesta
aiheutuneen työkyvyttömyyden perusteella.
Sairaudesta aiheutuvan työkyvyttömyyden osalta
vähimmäisaika on 30 päivää ja työttömyyden
johdosta maksettavan korvauksen osalta
vähimmäisaika on 120 päivää.

tarkoittaa, että vakuutettu menettää työkykynsä
kokonaan sairauden tai tapaturman seurauksena
ja vakuutettu on oikeutettu työkyvyttömyyden
johdosta maksettavaan sosiaalietuuteen.
Vakuutetun tulee vakuutuksenantajan pyytäessä
esittää lääkärintodistus sekä todistus työnantajalta
työkyvyttömyyden toteamiseksi.
Vakuutuksenantajalla on lisäksi oikeus vaatia
lääkärin suorittamaa tutkimusta
työkyvyttömyyden toteamiseksi. Työkyvyttömyys
ei kata psyykkisestä sairaudesta tai stressistä
aiheutuvaa työkyvyttömyyttä.
Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos tulet
kokonaan työkyvyttömäksi vakuutusaikana.
Korvausta maksetaan korkeintaan 12 kuukauden
ajan vakuutustapahtumaa kohti. Suurin
kuukausikorvaus on 1 000 euroa.
Työttömyys
tarkoittaa, että vakuutettu on ilman työtä eivätkä
tähän ole johtaneet henkilöön liittyvät
irtisanomisperusteet. Vakuutetun työsuhde on
päättynyt pysyvästi eikä vakuutettu työttömyyden
aikana harjoita yritystoimintaa tai tee työtä
korvausta vastaan.

Vähimmäisaika

Odotusaika
tarkoittaa vakuutuskauden aikana alkavan
työttömyyden tai työkyvyttömyyden ensimmäisiä
30 päivää. Työttömyyden tai työkyvyttömyyden
tulee kestää vähintään odotusajan eli 30 päivää
ennen kuin vakuutettu on oikeutettu hakemaan
vakuutuskorvausta näiden perusteella. Mikäli
työttömyys tai työkyvyttömyys jatkuu yli
odotusajan, korvausta maksetaan
vahinkotapahtuman ajankohdasta alkaen.
Kuka voi ottaa Vakuutustori Turva - vakuutuksen?
Näissä vakuutusehdoissa kuvattu vakuutus
voidaan myöntää henkilölle, joka:
on Vakuutustorin asiakas
on 18–64 vuotias
on ollut toistaiseksi voimassa olevassa
työsuhteessa yhtäjaksoisesti vähintään kuusi
kuukautta ennen vakuutuksen hakemista

-

-

-

ja tähän työsuhteeseen perustuvia
työtunteja on keskimäärin yli 16 tuntia
viikossa viimeisimmän kuuden kuukauden
aikana; tai
on harjoittanut yritystoimintaa vähintään
kuusi kuukautta ennen vakuutuksen
hakemista ja
on jäsen soveltuvassa työttömyyskassassa
on täysin työkykyinen
asuu ja on kirjoilla Suomessa ja on
tarvittaessa oikeutettu Kelan myöntämiin
sosiaalietuuksiin
ei ole vakuutushakemuksen tekohetkellä
tietoinen itseensä kohdistuvasta
irtisanomisesta tai sen välittömästä uhasta.

-

-

Paljonko vakuutus maksaa?
Vakuutusmaksu on 7.16 % prosenttia
valitsemastasi kuukausittaisesta
vakuutusmäärästä.
Jos valitset vakuutusmääräksi esim. 300 €,
vakuutusmaksusi on 21,48 euroa kuukaudessa.
Vakuutusmaksu tapahtuu korttimaksuna tai
muulla Vakuutustorin osoittamalla maksutavalla.
Milloin vakuutus tulee voimaan?
Vakuutus tulee voimaan ja vakuutuksenantajan
vastuu alkaa vakuutushakemuksen hyväksymisestä
tai siitä, kun Vakuutustori on vastaanottanut
vakuutetun vakuutushakemuksen edellyttäen, että
vakuutushakemus ilmeisesti hyväksytään
Vakuutustorin toimesta. Hakemuksen tulee
käsittää kaikki tarvittavat hakemusasiakirjat ja
vakuutetun tulee täyttää kaikki vakuutusehtojen
kohdassa 2.1 yksilöidyt ehdot.
Vakuutus on voimassa kuukauden kerrallaan.
Vakuutus uusitaan kuukausittain, ellei
Vakuutustori, vakuutuksenantaja tai vakuutettu
irtisano sitä tai ellei vakuutus pääty muulla
vakuutusehtojen kohdan 2.10 mukaisella
perusteella.
Esimerkkejä siitä, mitä vakuutus ei korvaa
Korvausta ei makseta työkyvyttömyydestä, joka
aiheutuu

Mielenterveyden häiriöstä, psyykkisestä
sairaudesta tai stressiin liittyvästä tilasta kuten
masennuksesta tai stressioireista
Selkäkivuista tai niskakivuista, joiden syytä ei
voida todeta röntgenkuvauksesta tai
magneettikuvauksesta
Raskauteen liittyvistä oireista tai kiputiloista,
jotka asiaan perehtyneen lääkärin mukaan
ovat osa tavallista raskautta
Seurauksena sellaisesta kirurgisesta
toimenpiteestä tai lääketieteellisestä
hoidosta, joka ei ole ollut lääketieteellisesti
arvioiden tarpeellista tai ei ole ollut laillistetun
lääkärin määräämään esim. muu kuin
rekonstruktiivinen plastiikkakirurgia
Vakuutuksen vähimmäisajan kuluessa
sairaudesta, kivusta, vammasta tai
toimintarajoituksesta.

Korvausta ei makseta työttömyydestä, joka on
johtunut
-

määräaikaisesta työsopimuksesta, koeajasta,
projekti- tai kausityöstä
irtisanomisesta henkilökohtaisista syistä
omasta irtisanoutumisesta

Huomioi, että nämä ovat esimerkkiä vakuutukseen
liittyvistä rajoituksista. Rajoitukset on kuvailtu
kokonaisuudessaan vakuutusehdoissa.
Koska vakuutuksen voimassaolo päättyy?
Vakuutus päättyy, kun jokin seuraavista ehdoista
täyttyy:
-

-

Vakuutetun 67 -vuotissyntymäpäivää
seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä
Vakuutetulle on maksettu yhteensä 24
korvauserää
Vakuutettu jää eläkkeelle joko kokonaan tai
osa-aikaisesti siten, että hän työskentelee alle
16 tuntia viikossa
Vakuutettu saa elinkorkoa tai vastaavaa
säännöllistä etuutta
Vakuutettu tai vakuutuksenantaja irtisanoo
vakuutuksen
Ryhmäedustaja tai vakuutuksenantaja päättää
ryhmäetuvakuutussopimuksen
Vakuutettu muuttaa ulkomaille ja/tai ei ole
enää suomelaisen sosiaaliturvan piirissä ja/tai
ei ole enää kirjoilla suomessa

Vakuutetulla on oikeus koska tahansa irtisanoa
vakuutus päättymään välittömästi.

Peruutusoikeus
Jos et ole tyytyväinen hankkimaasi vakuutukseen,
sinulla on oikeus perua tehty vakuutussopimus.
Voit ilmoittaa perumisesta Vakuutustorille 30
päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon
vakuutuksen voimaantulosta. Tällöin maksettu
vakuutusmaksu palautetaan ja vakuutuksen ei
katsota tulleen koskaan voimaan.
Henkilötietojen käsittely
Maiden Life & General käsittelee henkilötietojasi
voidaksemme arvioida vakuutushakemustasi ja
hallinnoida vakuutustasi. Henkilötietojen käsittelyn
lailliset perusteet ovat mm. oikeudellisten
velvollisuuksiemme täyttäminen sekä
sopimusvelvollisuuksien täyttäminen.
Henkilötiedoilla tarkoitamme muun muassa
yksilöinti-, terveys- ja vakuutustietojasi.
Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on
välttämätöntä velvollisuuksiemme täyttämiseksi.
Tietosuoja- asetuksen mukaisesti sinulla on mm.
oikeus vaatia tietoja meillä olevista
henkilötiedoistasi tai pyytää niiden oikaisua tai
poistamista.
Lisätietoa siitä kuinka Maiden Life & General
käsittelee henkilötietojasi löydät osoitteesta
https://www.maidenlg.com/privacy_notice_fi
Valvontaviranomainen ja laki
Maiden Life Försäkrings Ab:n ja Maiden General
Försäkrings Ab:n toimintaa valvoo Ruotsin
finanssivalvonta. Vakuutustori Oy toimii
vakuutusedustajana ja on rekisteröitynyt Suomen
Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin.
Vakuutussopimukseen ja vakuutusten
välittämiseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä
koskevia säädöksiä esimerkiksi
vakuutussopimuslakia, lakia vakuutusedustuksesta
ja kuluttajansuojalakia. Kaikki asiakasviestintä
tapahtuu suomeksi. Vakuutusten ehdot ja niitä
koskevat tiedot ovat saatavilla suomeksi.
Toimivaltainen tuomioistuin on suomalainen
yleinen oikeus.

Vakuutuksenantajat
Työttömyyttä koskevan turvan osalta
vakuutuksenantaja on Maiden General Försäkrings
AB, rekisteröity Ruotsissa, yritystunnus 5164061003. Työkyvyttömyyden ja kuoleman osalta
vakuutuksenantaja on Maiden Life Försäkrings AB,
rekisteröity Ruotsissa, yritystunnus 516406-0468.
Vakuutusedustus ja asiakaspalvelu
Vakuutuksen välittäjänä ja hallinnoijana toimii
Vakuutustori Oy.
Jos sinulla on kysyttävää
Vakuutusta koskevissa kysymyksissä voit ottaa
yhteyttä Vakuutustori Oy:n asiakaspalveluun
sähköpostilla asiakaspalvelu@vakuutustori.fi tai
puhelimitse 09 000 000.
Vahinkoasioissa ja vahinkojen käsittelyä koskevissa
kysymyksissä voit ottaa yhteyttä
vahinkokäsittelijääsi TPA Claims & Admin Ab:hen
sähköpostilla vahingot@tpaclaims.se tai
puhelimitse numeron 0800 133 233.

