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Nordea MyLife
Yksilöllinen ja joustava henkilövakuutus, jonka vakuutuskorvaus on käytettävissä itse valitsemallasi tavalla.

Työttömyyden 
ja tilapäisen  

työkyvyttömyyden turva

Vakavan  
sairauden turva

Pysyvän  
työkyvyttömyyden turva

Kuolemanvara- 
turva

Tapaturmaisen kuoleman
tai pysyvän

työkyvyttömyyden turva

Työttömyyden ja tilapäisen 
työkyvyttömyyden 
(sairausloma) aikana 
kuukausittaisten 
lainanhoitomenojen 
maksaminen saattaa muuttua 
haastavaksi tulotason laskiessa.

Vakavan sairauden yllättäessä 
on helpompi keskittyä 
toipumiseen, jos ei tarvitse 
huolehtia liikaa sairastumisen 
vaikutuksesta omaan tai 
perheen talouteen.

Pysyvän työkyvyttömyyden 
myötä tulotaso voi jäädä 
pysyvästi alhaiseksi – jopa 
alle puoleen entisestä. Kun 
tulotaso putoaa, laskee myös 
vanhuuseläkkeen suuruus.

Turva kuoleman varalta, eli 
tutummin henkivakuutus, 
on järkevä valinta sinulle, jos 
tulosi vaikuttavat läheistesi 
toimeentuloon ja elämiseen.

Jos terveydentilasi ei 
mahdollista muiden 
vakuutusturvien myöntämistä, 
voit turvata omaa ja läheisten 
taloudellista tulevaisuutta 
tapaturman aiheuttaman 
kuoleman tai pysyvän 
työkyvyttömyyden varalta.

Mitä tilanteita vakuutukseni korvaa?

•   Jos joudut työttömäksi 
tuotannollisista tai 
taloudellisista syistä

•   Jos joudut sairauslomalle 
sairauden tai tapaturman 
vuoksi

Korvaus seuraavien sairauksien
ja hoitotoimenpiteiden 
johdosta:
• Syöpä 
•  MS-tauti 
•  Sydäninfarkti 
•  Akuutti pallolaajennus
•  Sepelvaltimon ohitusleikkaus
•  Aivohalvaus 
•  Munuaisten vajaatoiminta 
•  Suuri elinsiirto

Korvaus sairauden tai 
tapaturman aiheuttamasta 
työkyvyn pysyvästä
menetyksestä

Korvaus sairauden tai 
tapaturman aiheuttamasta 
kuolemasta

Korvaus tapaturman 
aiheuttamasta kuolemasta tai 
pysyvästä työkyvyttömyydestä

Minkä ikäisenä voin ottaa vakuutuksen?

18–63-vuotiaana 18–63-vuotiaana 18–63-vuotiaana 18–63-vuotiaana 18–63-vuotiaana

Mihin saakka vakuutusturvani on voimassa?

65 ikävuoteen saakka 65 ikävuoteen saakka 65 ikävuoteen saakka 80 ikävuoteen saakka 65 ikävuoteen saakka

Millaisen korvaussumman voin valita?

Kuukausikorvaus  
200–1 600 €/kk

Korvaussumman 
maksimimäärä
on vapaasti valittavissa,
minimi 10 000 €

Korvaussumman 
maksimimäärä
on vapaasti valittavissa,
minimi 10 000 €

Korvaussumman 
maksimimäärä
on vapaasti valittavissa,
minimi 10 000 €

Korvaussumman 
maksimimäärä
on vapaasti valittavissa,
minimi 10 000 €

Kenelle korvaus maksetaan ja mihin sen voi esimerkiksi käyttää?

Kuukausikorvaus vakuutetulle
•  Kuukausittaisten 

lainanhoitomenojen 
maksamiseen 

•  Korvausta verotetaan 
ansiotulona

Veroton kertakorvaus  
vakuutetulle
•  Nopeaan hoitoonpääsyyn 

haluamaasi hoitopaikkaan
•  Mahdollistaa taloudellisesti  

osa-aikatyön 
•  Omaan ja läheisten 

hyvinvointiin

Veroton kertakorvaus  
vakuutetulle
•  Toimeentulon 

tasapainottamiseen 
•  Omaan ja läheisten 

hyvinvointiin

Kertakorvaus haluamillesi
edunsaajille
•  Läheisten toimeentulon 

turvaamiseen 
• Perintöveroihin
• Lainojen maksamiseen

Kuolemantapauksessa 
kertakorvaus haluamillesi 
edunsaajille / pysyvästä 
työkyvyttömyydestä veroton 
kertakorvaus vakuutetulle

Mitä tietoja vakuutushakemukseeni tarvitaan?

• Henkilötiedot
• Korvaussumma
• Terveysselvitys
• Työssäoloselvitys

• Henkilötiedot
• Korvaussumma
• Terveysselvitys

• Henkilötiedot
• Korvaussumma
• Terveysselvitys

• Henkilötiedot
• Korvaussumma
• Edunsaajat 
• Terveysselvitys

• Henkilötiedot
• Korvaussumma
• Edunsaajat

Miten vakuutukseni hinta muodostuu?

Hinta on yksilöllinen, sen 
muodostumiseen vaikuttavat 
ikäsi ja kuukausikorvauksen 
määrä.

Hinta on yksilöllinen, sen 
muodostumiseen vaikuttavat 
ikäsi ja korvaussumman määrä. 
Tupakoimattomalle hinta on 
edullisempi.

Hinta on yksilöllinen, sen 
muodostumiseen vaikuttavat 
ikäsi ja korvaussumman määrä.

Hinta on yksilöllinen, sen 
muodostumiseen vaikuttavat 
ikäsi ja korvaussumman määrä.

Hinta on yksilöllinen, sen 
muodostumiseen vaikuttaa 
korvaussumman määrä.

Voinko muuttaa vakuutusturvaani?

Kyllä voit, vakuutus joustaa elämäntilanteesi mukaan. Voit esimerkiksi muuttaa korvaussummaa tai kuolemanvaraturvan edunsaajia milloin tahansa.

Hyvinvointietu
Hyödynnä ainutlaatuinen ja maksuton etusi. Voit korottaa vakavan sairauden turvasi, pysyvän työkyvyttömyyden turvasi ja  

kuolemanvaraturvasi määrää jopa 25 % liikkumalla säännöllisesti.
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Turvallisuutta jokaiseen päivään  
– Nordea MyLife tuoteseloste

Yksilöllinen ja joustava henkilövakuutus lisää turvallisuuden tunnetta arjen 
kiireiden keskelle. Se tuo sinulle ja läheisillesi taloudellista turvaa elämän 
arvaamattomien yllätysten varalle. Varaudu hyvissä ajoin – ja voit rauhassa 
keskittyä elämään tässä ja nyt!

Henkilövakuutus on lisäturvasi elämän arvaamattomien 
käänteiden varalle. Omalla henkilövakuutuksella voit täy-
dentää helposti sosiaaliturvaasi siten, että turvan määrä 
on mitoitettu yksilöllisesti juuri sinun elämäntilanteeseen 
sopivaksi. Kun sinun ja perheesi toimeentulo on turvattu 
yllättävien tilanteiden varalle, voit nukkua yösi rauhassa ja 
keskittyä sekä omaan että läheistesi hyvinvointiin.

Hyvinvointi on kokonaisuus, jonka kaikki osa-alueet 
vaikuttavat toisiinsa. Kaikkea emme voi ennakoida, mutta 
useimpiin asioihin voimme vaikuttaa ja varautua – myös 
taloudellisesti.

Halutessasi voit liittää Nordea MyLifen Nordea Bank 
Oyj:n (pankki) myöntämään lainaan turvaamaan laina-
si takaisinmaksua. 

Hakiessasi Nordea MyLifea saat vakuutustarpeesi mu-
kaisen henkilökohtaisen suosituksen turvista ja niiden 
määristä lukuun ottamatta verkosta ostettavaa MyLifea.

Nordea MyLife -henkilövakuutusturvat

• työttömyyden ja tilapäisen 
 työkyvyttömyyden (sairausloma) varalle

• vakavan sairauden varalle

• pysyvän työkyvyttömyyden varalle

• kuoleman varalle

• tapaturmaisen kuoleman tai pysyvän  
 työkyvyttömyyden varalle

1. Nordea MyLifen hakeminen

Voit hakea Nordea MyLifea, jos
• olet 18–63-vuotias,
•  asut Suomessa ja
•  hallitset suomen tai ruotsin kielen. Sopimuskieli on aina 

suomi tai ruotsi.

Huom. Muissa turvissa kuin tapaturmasta aiheutuvan 
kuoleman tai pysyvän työkyvyttömyyden turvassa edel-
lytetään lisäksi, että terveydentilasi antamasi terveys-
selvityksen ja mahdollisten muiden saatujen selvitysten 
perusteella on sellainen, että vakuutus voidaan myöntää.

Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan 
saaminen edellyttää lisäksi että:
•  olet ollut jatkuvasti työssä ja työ- tai virkasuhteessa tai 

harjoittanut yritystoimintaa kuuden viime kuukauden 
ajan ja että tämä jatkuu edelleen ja

•  et ole tietoinen odotettavissa olevasta työttömäksi 
joutumisesta tai lomautuksesta, eikä sitä voida sinulta 
kohtuudella edellyttää ja

•  vakuutuksesi liitetään Nordean myöntämään lainaan.
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2. Tietoa valittavissa olevista turvista

2.1.  Työttömyyden ja tilapäisen  
työkyvyttömyyden (sairausloma) turva 

Työttömyyden tai sairausloman kohdatessa voi tulotason 
lasku tuoda haasteita kuukausittaisten menojen hoita-
miseen. Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden 
turvasta maksettava korvaus helpottaa lainasi takaisin-
maksussa.

Turva työttömyyden varalta ja turva tilapäisen työkyvyt-
tömyyden varalta myönnetään aina yhdessä. Kuukausi-
korvauksen määräksi voidaan sopia enintään 1 600 euroa. 
Tähän summaan lasketaan mukaan kaikkien samalle 
vakuutetulle myönnettyjen työttömyyden ja tilapäisen 
työkyvyttömyyden turvien korvausmäärät yhteensä.

Korvaus työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden 
turvasta maksetaan 10 %:lla korotettuna, jos vakuutetulla 
vakuutustapahtuman ajankohtana on alaikäinen lapsi.

Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan voi 
saada sekä palkansaaja että yritystoimintaa harjoittava 
henkilö (yritystoimintaa harjoittavan henkilön määritelmä 
löytyy sanastosta). Jos vakuutettu on palkansaaja, voi hän 
saada korvausta työttömyyden turvasta sekä tilapäisen 
työkyvyttömyyden turvasta. 

Yritystoimintaa harjoittava henkilö voi saada korvauksen 
ainoastaan tilapäisen työkyvyttömyyden turvasta, joka 
maksetaan kaksinkertaisena. Työttömyyden turva ei ole 
voimassa yritystoimintaa harjoittavalla henkilöllä.

2.1.1. Työttömyys 

Huom. Työttömyyden turvan perusteella maksetaan 
vakuutetulle kuukausikorvausta, jos hän on ilman omaa 
syytään joutunut tuotannollisista tai taloudellisista syistä 
työttömäksi.

Vakuutuskorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että 
vakuutettu on jäänyt kokonaan vaille vakituista työtä ja 
että hän on ilmoittautunut työvoimaviranomaisille työttö-
mäksi työnhakijaksi ja on oikeutettu työttömyyspäivära-
haan.

Sen jälkeen, kun työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti 14 
päivää työttömyyspäivärahan omavastuuajan alkamisesta, 
maksetaan korvausta kultakin seuraavalta työttömyys-
päivältä. Korvaus lasketaan todellisten työttömyyspäivien 
mukaan päiväkorvauksena, joka on 1/30 vakuutushake-
muksessa ilmoitetusta kuukausikorvauksesta.

Työttömyyden jatkuessa korvausta maksetaan turvan 
voimassa ollessa, kunnes työttömyys päättyy. Työttömyys-
korvausta maksetaan saman työttömyyden perusteella 
kuitenkin enintään 12 kuukaudelta (= 360 päivältä), minkä 
jälkeen korvauksen maksaminen edellyttää 6 kuukauden 
yhtäjaksoista työssäoloa ja korvausedellytysten uudelleen 
täyttymistä. 

Korvausta työttömyyden turvan perusteella maksetaan 
koko turvan voimassaoloaikana enintään 24 kuukaudelta 
(= 720 päivältä).

Korvausta ei makseta mm. seuraavissa tapauksissa: 
•  Ennen kuin 60 päivää on yhtäjaksoisesti kulunut turvan 

voimaantulosta, vakuutettu joutuu lomautetuksi tai 
työttömäksi tai saa tiedon lomautetuksi tai työttömäksi 
joutumisestaan. 

•  Työttömyys johtuu määräaikaisen työ- tai virkasuhteen 
määräajan päättymisestä. 

•  Vakuutettu joutuu lomautetuksi. Jos lomautus kestää yli 
14 päivää ja johtaa irtisanomiseen, korvausta maksetaan 
ensimmäisestä työttömyyspäivästä lomautuksen vaih-
duttua irtisanomiseksi.

•  Jos vakuutetun työ- tai virkasuhde puretaan koeaikana.
•  Jos vakuutettu on yritystoimintaa harjoittava henkilö 

(katso yritystoimintaa harjoittavan henkilön määritelmä 
tuoteselosteen vakuutussanastosta) tai jää työttömäksi 
toimitusjohtajan työstä.

•  Vakuutetun täytyi osata odottaa työttömäksi tai lomau-
tetuksi joutumista työssäoloselvityksen antaessaan, 
esimerkiksi:

•  työantajayritys oli tehnyt aloitteen yt-neuvottelujen 
aloittamisesta koskien yritystoiminnan muutoksia ja/
tai mahdollisia henkilöstövaikutuksia, eikä vakuutet-
tu ollut saanut ilmoitusta, että hänen tehtävänsä olisi 
rajattu yt-neuvottelujen ulkopuolelle

•  yrityksessä oli jo aloitettu yt-neuvottelut ja vakuutet-
tu oli yt-neuvottelujen piirissä

•  vakuutetun työnantajayrityksen tiedettiin yleisestikin 
olevan niin merkittävissä taloudellisissa vaikeuksissa, 
että toiminnan jatkuvuus nykylaajuudessa oli uhat-
tuna, yrityssaneerausmenettelyä oli haettu tai se oli 
jo käynnissä

•  Vakuutetun työttömäksi joutuminen on tahallista tai 
vapaaehtoista, esimerkiksi jos vakuutettu on vapaaeh-
toisesti irtisanoutunut, mukaan lukien tilanteet, joissa 
vakuutettu on itse irtisanoutunut saadakseen tukipaket-
tisopimuksen työnantajalta.

•  Korvausta ei makseta myöskään siltä ajalta, jolta vakuu-
tettu on oikeutettu saamaan palkkaa, irtisanomis- tai 
loma-ajan palkkaa. 

Täydelliset korvausrajoitukset ovat vakuutusehdoissa.

2.1.2. Tilapäinen työkyvyttömyys (sairausloma)

Huom. Tilapäisen työkyvyttömyyden turvan perusteella 
maksetaan vakuutetulle kuukausikorvausta, jos hän on 
joutunut sairauden tai tapaturman vuoksi sairauslomalle.

Yritystoimintaa harjoittava henkilö saa korvauksen kaksin-
kertaisena.

Kun samasta sairaudesta tai tapaturmasta johtuva 
työkyvyttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti 14 päivää, 
maksetaan korvausta kultakin seuraavalta työkyvyttö-
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myyspäivältä. Korvaus lasketaan todellisten työkyvyttö-
myyspäivien mukaan päiväkorvauksena, joka on 1/30 va-
kuutussopimuksessa määritellystä kuukausikorvauksesta. 

Työkyvyttömyyden jatkuessa korvausta maksetaan turvan 
voimassa ollessa kunnes työkyvyttömyys päättyy. Työ-
kyvyttömyyskorvausta maksetaan saman sairauden tai 
tapaturman perusteella kuitenkin enintään 12 kuukaudelta 
(= 360 päivältä). Työkyvyttömyyskorvausta maksetaan 
enintään 36 kuukaudelta (= 1080 päivältä) useasta eri sai-
raudesta tai tapaturmasta johtuen. Tilapäisen työkyvyttö-
myyden korvattavuus edellyttää, että lääkäri on todennut 
työkyvyttömyyden.

Korvausta ei makseta, jos tilapäiseen työkyvyttömyyteen 
myötävaikutti mm. jokin seuraavista:
•  psykiatrinen sairaus tai oire tai muu mielenterveyden 

häiriö tai stressistä johtuva tila,
•  selkäkipu tai vastaava selän vaiva, jonka syytä ei voida 

selvittää yleisesti hyväksyttyyn lääketieteelliseen koke-
mukseen perustuen, esimerkiksi röntgen- tai MRI-tutki-
muksella,

•  raskaus, synnytys tai abortti tai
•  alkoholin käyttö tai lääkkeiden käyttö lääkärin määräys-

ten vastaisesti.

Täydelliset korvausrajoitukset ovat vakuutusehdoissa.

2.2. Vakavan sairauden turva
Vakava sairastuminen tulee yleensä yllättäen ja on vaikea 
tilanne kenelle tahansa. On helpompi keskittyä toipumi-
seen, jos sinun ei tarvitse huolehtia liikaa sairastumisen 
vaikutuksesta omaan ja perheesi talouteen. 

Huom. Vakavan sairauden turvan perusteella maksetaan 
vakuutetulle sovittu kertakorvaus seuraavien sairauksien 
tai hoitotoimenpiteiden johdosta:

•  Syöpä
•  MS-tauti
•  Sydäninfarkti
•  Akuutti pallolaajennus 
•  Sepelvaltimon ohitusleikkaus
•  Aivohalvaus
•  Munuaisten vajaatoiminta
•  Suuri elinsiirto (sydän, keuhkot, maksa, haima tai mu-

nuaiset tai luuydinsiirto)

Lisätietoja tämän tuoteselosteen luvussa 4.2.

Huom. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos sairauteen 
tai hoitotoimenpiteeseen myötävaikutti mm.
• tapaturma tai 
•  alkoholismi tai huumaavan aineen käyttö.

Esimerkiksi tapaturmasta seurannut aivohalvaus tai suuri 
elinsiirto eivät ole vakavan sairauden turvasta korvattavia, 
koska ne eivät ole johtuneet sairaudesta.

Täydelliset korvausrajoitukset ovat vakuutusehdoissa.

Voit valita turvan määrän itse ilman ylärajaa, mutta sen 
tulee kuitenkin aina olla vähintään 10 000 euroa.

2.3. Pysyvän työkyvyttömyyden turva
Pysyvän työkyvyttömyyden turvalla saat taloudellista 
turvaa, jos joudut pysyvästi työkyvyttömäksi. Työkyvyn 
pysyvä menetys sairauden tai tapaturman vuoksi voi 
aiheuttaa huomattavan muutoksen taloudelliseen tilan-
teeseesi. Tulotaso voi jäädä pysyvästi alhaiseksi ja pudota 
jopa alle puoleen entisestä. Kun tulotaso putoaa, laskee 
myös vanhuuseläkkeen suuruus.

Huom. Pysyvän työkyvyttömyyden turvasta maksetaan 
kertakorvaus, kun vakuutettu on turvan voimassa ollessa 
sairauden tai tapaturman takia tullut lopullisesti kyvyt-
tömäksi mihinkään hänelle soveltuvaan ja kohtuullisen 
toimeentulon turvaavaan työhön.

Lisätietoja pysyvän työkyvyttömyyden määrittelystä saat 
kohdasta 4.3.

Huom. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos pysyvään 
työkyvyttömyyteen myötävaikutti esimerkiksi alkoholismi 
tai huumaavan aineen käyttö.

Täydelliset korvausrajoitukset ovat vakuutusehdoissa.

Voit valita turvan määrän itse ilman ylärajaa, mutta sen 
tulee kuitenkin aina olla vähintään 10 000 euroa.

2.4. Kuolemanvaraturva
Kuolemanvaraturvalla eli henkivakuutuksella turvaat 
läheistesi toimeentuloa ja tulevaisuutta kuolemantapauk-
sessa. Turva kuoleman varalle kannattaa ottaa erityisesti 
silloin, jos olet perheen pääasiallinen toimeentulon lähde, 
perheessäsi on lapsia tai teillä on yhteisen kodin hankin-
taan otettua lainaa. Mikäli menehtyisit, olisi läheisilläsi 
yksi huoli vähemmän turvan auttaessa taloudellisesti 
pahimman vaiheen yli. 

Huom. Kuolemanvaraturvan perusteella maksetaan so-
vittu kertakorvaus vakuutetun kuoleman johdosta.

Merkitystä ei ole sillä, onko kuoleman aiheuttanut sairaus 
vai tapaturma.

Huom. Kuolemantapauskorvausta ei kuitenkaan makse-
ta esimerkiksi, jos vakuutettu on tehnyt itsemurhan alle 
vuoden kuluessa vakuutusyhtiön vastuun alkamisesta.

Täydelliset korvausrajoitukset ovat vakuutusehdoissa.

Voit valita turvan määrän itse ilman ylärajaa, mutta sen 
tulee kuitenkin aina olla vähintään 10 000 euroa.
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2.5.  Tapaturmaisen kuoleman tai pysyvän 
työkyvyttömyyden turva

Mikäli terveydentilasi ei salli turvien myöntämistä kuo-
leman ja pysyvän työkyvyttömyyden varalle, voit kuiten-
kin ottaa turvan tapaturmaisen kuoleman tai pysyvän 
työkyvyttömyyden varalle. Näin saat itsellesi ja läheisillesi 
taloudellista suojaa tilanteessa, jossa tapaturma vaikuttaa 
ratkaisevasti tulevaisuuteen.

Huom. Tapaturmasta aiheutuvan kuoleman tai pysyvän 
työkyvyttömyyden perusteella maksetaan sovittu kerta-
korvaus, jos vakuutettu tapaturman johdosta
• kuolee tai
•  tulee lopullisesti kyvyttömäksi mihinkään hänelle 

soveltuvaan ja kohtuullisen toimeentulon turvaavaan 
työhön.

Korvauksen maksaminen edellyttää, että tapaturma sekä 
pysyvän työkyvyttömyyden todentaminen tai kuolema 
tapahtuu turvan voimassaoloaikana.

Lisätietoja tapaturman määrittelystä luvussa 4.4.

Huom. Korvausta ei makseta tämän turvan perusteella, 
jos tapaturmasta kuolemaan kuluu yli vuosi tai, jos pysyvä 
työkyvyttömyys alkaa yli kolmen vuoden kuluttua tapa-
turmasta.

Huom. Korvausta pysyvästä työkyvyttömyydestä ei 
makseta tämän turvan perusteella, jos siihen on myötä-
vaikuttanut mm.

•  vakuutetun sairaus, ruumiinvika tai muusta kuin korvat-
tavasta tapaturmasta aiheutunut vamma,  
esimerkiksi heikentynyt kudos eli rappeuma on ruumiin-
vika. Lisätietoja on sanastossa.

•  lääketieteellinen toimenpide, kuten leikkaus tai hoito,
•  äkillinen yksittäinenkin voimanponnistus tai liike, jos 

siihen ei ole annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden 
kuluessa tapahtumasta,

•  alkoholin tai muun huumaavan aineen aiheuttama  
myrkytys,

•  kilpaurheilu tai sen harjoittelu,  
Kilpaurheilua on liikunta esimerkiksi seuran tai liiton järjes-
tämässä pelissä, kilpailussa tai tapahtumassa. Tyypillistä 
on tuloksen kirjaaminen muistiin ja lajituo marien paikal-
laolo.

•  jokin ehdoissa lueteltu erityistä riskiä sisältävä toiminta.

Täydelliset turvaa koskevat korvausrajoitukset ovat vakuu-
tusehdoissa.

Voit valita turvan määrän itse ilman ylärajaa, mutta sen 
tulee kuitenkin aina olla vähintään 10 000 euroa.

3. Hyvinvointietu eli aktiivisuuteen 
kannustava ominaisuus ja muut lisäedut

Voit liittää uuteen tai olemassa olevaan MyLife-henkilöva-
kuutukseesi hyvinvointiedun, joka kannustaa sinua liikku-
maan. Lisäämällä liikuntaa arkeesi hyvinvointisi kasvaa ja 
voit paremmin – samalla kasvatat vakuutusturvasi mää-
rää. Päivittäisellä puolen tunnin reippaalla arkiliikunnalla 
saat jopa 15 % lisää vakuutusturvaa ja tunnin liikunnalla 
jopa 25 %. Hyvinvointiedun käyttäminen on maksutonta ja 
helppoa.

Saat käyttöösi Nordea MyLife -sovelluksen, josta näet hy-
vinvointietusi ja vakuutusturvasi tiedot. Sovelluksen kautta 
voit hyödyntää terveyttä edistäviä etuja. Ohjeet käyttöön-
ottoon saat Nordean mobiili- ja verkkopankkiisi.

Huom. Kun saavutat korvaussumman korotukseen 
oikeuttavan aktiivisuustason, maksetaan vakuutusturviesi 
korvaus korotettuna vakuutustapahtuman sattuessa.

Vakuutuksesi sisällöstä riippuen korotettu korvaussumma 
voi liittyä kuolemanvaraturvaan, vakavan sairauden tur-
vaan, pysyvän työkyvyttömyyden turvaan tai tapaturmai-
sen kuoleman tai pysyvän työkyvyttömyyden turvaan.

Korotus määräytyy sen mukaan, mikä on ollut aktiivisuus-
tasosi vakuutustapahtuman sattuessa.

Aktiivisuustasosi

Aktiivisuuspisteiden 100 
päivän liukuva keskiarvo* 

Korvaussummasi korotus

0–19

0 % 15 % 25 %

20–44 45–

Aloittelija Arkiliikkuja Aktiiviliikkuja

Aktiivisuustasot
ja niiden perusteella myönnettävät kertakorvattavien vakuutusturvien korvaussumman suurimmat mahdolliset korotukset:

*Google Fit –sovelluksen cardio-/sydänpiste vastaa yhtä aktiivisuuspistettä. Esimerkiksi puolen tunnin reippaalla kävelyllä saat  
30 pistettä. Korvaussumman korotus voi vakuutusyhtiön maksamat muut lisäedut huomioiden olla korkeintaan 100 000 €  

kunkin turvan ja vakuutetun kohdalta.
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Mikäli et ole vakuutustapahtumaan johtaneesta sairau-
desta tai tapaturmasta johtuen kyennyt ennen vakuu-
tustapahtumaa ylläpitämään aktiivisuustasoasi, jonka 
olit saavuttanut ennen kyseistä sairautta tai tapaturmaa, 
lasketaan turvan korotusprosentti sen mukaan, mikä oli 
aktiivisuustasosi sairautta tai tapaturmaa edeltävänä 100 
päivän tarkastelujaksona.

Aktiivisuustasosi määräytyy Nordea MyLife -sovelluksen 
keräämän aktiivisuustiedon ja siitä muodostettujen aktiivi-
suuspisteiden perusteella. Sovellus kerää tietoa sallimas-
tasi aktiivisuuden lähteestä. Tarkasteluajanjakso on 100 
päivän liukuva keskiarvo.

Hyvinvointiedun käyttöönoton ensimmäisen 100 päivän 
aikana sinulle ei voida laskea aktiivisuustasoa. Tämän 
vuoksi korvaussumman korotus on mahdollista myöntää 
vakuutustapahtumasta, joka on sattunut, kun edun käyt-
töönotosta on kulunut yli 100 päivää.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus lopettaa muiden turvien, kuin 
kuolemanvaraturvan osalta, hyvinvointiedun tarjoaminen 
ilmoittamalla siitä vakuutuksenomistajalle.

Lisätiedot ja hyvinvointiedun säännöt ovat saatavilla osoit-
teesta nordea.fi/mylife.

Vakuutusyhtiö voi jakaa hyvinvointiedun perusteella 
maksettavan lisäedun lisäksi myös muuta lisäetua. Tämä 
maksuton lisäetu maksetaan korotetun korvaussumman 
muodossa kaikille kuolemanvaraturvan omaaville. Koro-
tuksen suuruudesta päätetään vuosittain.

Vuonna 2023 korotuksen suuruus on 25 %, mikä tarkoittaa, 
että esimerkiksi 100 000 euron suuruista korvaussum-
maa korotetaan siten, että siitä maksetaan 125 000 euron 
suuruinen korvaus. Maksettavat lisäedut voivat hyvin-
vointiedun perusteella maksettava lisäetu huomioiden 
olla korkeintaan 100 000 euroa kunkin turvan kohdalta. 
Lisäetu on vakuutettukohtainen. Kuolemanvaratur vassa 
korvaussumman mahdollinen korotus on vakuutus-
yhtiölain mukainen lisäetu.

4. Vakuutukseen liittyvää terveystietoa

4.1. Terveysselvitys
Vakuutuksen hakemiseen tarvitaan terveydentilaasi liit-
tyviä tietoja. Terveysselvitys tulee antaa hakiessasi turvaa 
kuoleman, vakavan sairauden, tilapäisen ja/tai pysyvän 
työkyvyttömyyden varalta. Turva tapaturmaisen kuoleman 
tai pysyvän työkyvyttömyyden varalta myönnetään ilman 
selvityksen antamista. 

Huom. Sairauksien tai vammojen merkitys vakuutuksen 
myöntämisen kannalta vaihtelee eri turvien välillä. Siksi 
on tärkeää, että antamasi tiedot ovat oikeat.

Selvityksen terveydentilastasi annat sähköisellä terveys-
selvityksellä tai vakuutushakemuksen liitteenä olevalla 
terveysselvityslomakkeella. 

Jos vakuutusyhtiössä olevat kuolemanvaraturvasi ylittävät 
500 000 euroa tai vakavan sairauden tai pysyvän työky-
vyttömyyden turvasi 300 000 euroa, tulee sinun antaa 
tarkempaa selvitystä terveydestäsi, käydä vakuutusyhtiön 
maksamissa laboratoriokokeissa ja vastata suuria turva-
määriä koskeviin lisäkysymyksiin.  Suuria turvamääriä 
koskeviin lisäkysymyksiin vastataan  myös tapaturmaisten 
turvien ylittäessä 500 000 euroa.

4.2. Vakavan sairauden turvaan liittyviä 
tarkennuksia

4.2.1. Syöpä
Syövät ovat pääsääntöisesti pahanlaatuisia kasvaimia, 
jotka yleensä lähettävät etäpesäkkeitä. Myös leukemia ja 
pahanlaatuinen lymfooma ovat syöpiä.

Muita elimistössä esiintyviä kasvaimia kuin syöpäkasvai-
mia ei korvata.

Syövän esiasteeksi tai alkavaksi syöväksi (carcinoma in 
situ), joita ei korvata, luokitellaan mm.
•  paikallinen eturauhasen syöpä tai paikallinen kilpirau-

hasen papillaarinen syöpä, joiden luokka on T1N0M0 
eli kyseessä on hyvin pieni kasvain, joka ei ole levinnyt 
paikalliseen kudokseen tai lähettänyt etäpesäkkeitä,

•  paikallinen virtsarakon papillaarinen syöpä, jonka luok-
ka on TaN0M0 tai

•  levinneisyysasteen 1 eli muutamassa imusolmukkeessa 
oleva Hodgkinin tauti, joka ei ole levinnyt.

4.2.2. MS-tauti
Korvattavuus edellyttää, että neurologian erikoislääkäri on 
varmuudella diagnosoinut MS-taudin.

4.2.3. Sydäninfarkti
Sydäninfarktilla tarkoitetaan sydänlihaksen osan kuoliota. 
Se aiheutuu sepelvaltimotukoksen aiheuttamasta riittä-
mättömästä verenkierrosta sydänlihakseen.

Korvattavuus edellyttää hoitolaitoksessa akuutissa 
vaiheessa tehtyä diagnoosia. Diagnoosi perustuu tyypil-
lisiin rintakipuoireisiin, tuoreisiin sydänfilmimuutoksiin ja 
sydänperäisten merkkiaineiden nousuun.

4.2.4. Akuutti pallolaajennus
Pallolaajennus on akuutti, kun se tehdään enintään 72 
tunnin kuluessa siitä, kun vakuutettu on tuotu sairaa-
lan päivystykseen sydäninfarktin tai epästabiilin angina 
pectoriksen johdosta. Tällöin sydänoireet ovat alkaneet 
äkillisesti ja ovat vaikeita.

4.2.5. Sepelvaltimon ohitusleikkaus
Sepelvaltimon ohitusleikkaus on sydämen sepelvaltimon 
ahtaumakohdan ohittaminen verisuonisiirteellä.

4.2.6. Aivohalvaus
Korvattavuus edellyttää, että aivojen verenkiertohäiriös-
tä aiheutuu vähintään keskivaikea pysyvä neurologinen 
haitta.
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Aivohalvauksen aiheuttaman keskivaikean haitan toden-
taminen kestää useimmiten 6-12 kk. Se on pysyvä aivojen 
vaurio, joka aiheuttaa esimerkiksi toispuoleisen halvauk-
sen kehossa, laajan tuntohäiriön, lihasheikkoutta tai 
puheen ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeutta.

Aivohalvaus voi olla seurausta aivoinfarktista tai aivove-
renvuodosta. Alle vuorokauden kestävät aivoverenkierron 
häiriöt (TIA-kohtaukset) eivät oikeuta korvaukseen.

4.2.7. Munuaisten vajaatoiminta
Munuaisten vajaatoiminta korvataan, kun vajaatoiminta 
on vaikea-asteinen, jolloin siihen liittyy yleensä jatkuva 
dialyysihoito.

4.2.8. Suuri elinsiirto
Suurella elinsiirrolla tarkoitetaan toimenpidettä, jossa 
potilaan kehoon siirretään kokonainen tai osittainen elin. 
Korvattavia elinsiirtoja ovat sydämen, keuhkojen, maksan, 
haiman tai munuaisten elinsiirto tai luuydinsiirto.

4.3. Pysyvä työkyvyttömyys
Vakuutetun tavallisen työkyvyn menettämisellä tarkoi-
tetaan yleensä, että hänen työkykynsä aiempaan työhön 
on enintään 40 % täydestä työkyvystä. Pysyvän työkyvyt-
tömyyden toteaminen vaatii yleensä vähintään vuoden 
jatkuneen yhtäjaksoisen työkyvyttömyyden, ja että 
kuntouttamisesta ja kouluttamisesta kaikkiin uusiinkin 
ammatteihin on luovuttu.

Vakuutettua ei katsota työkyvyttömäksi pelkästään sillä 
perusteella, että hän on oikeutettu jonkin eläkelain mukai-
seen yksilölliseen varhaiseläkkeeseen.

4.4. Tapaturma
Tapaturma on äkillinen ja ulkoinen ruumiinvamman 
aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta, 
esimerkiksi itsemurha ei ole tapaturma koska se ei tapahdu 
vakuutetun tahtomatta. Tapaturmana ei pidetä vamman 
syntymistä hitaasti poikkeuksellisen olosuhteen, toistuvan 
rasituksen tai liikkeen aiheuttamana eikä bakteerin tai 
viruksen aiheuttamaa tartuntaa seurauksineen.

Tapaturma ei myöskään täytä korvattavuuden edellytyk-
siä, jos siihen on myötävaikuttanut sairaus, ruumiinvika 
tai muusta kuin korvattavasta tapaturmasta aiheutunut 
vamma. Esimerkiksi epileptinen kohtaus aiheuttaa kaatu-
misen, josta seuranneen loukkaantumisen takia vakuutettu 
menettää työkykynsä.

Tapaturmina korvataan lämpöhalvauksesta, auringonpis-
toksesta ja paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunut 
vammautuminen.

5. Turvan määrä

Voit valita turvan määrän itse ilman ylärajaa, mutta sen 
tulee kuitenkin aina olla vähintään 10 000 euroa. Turvan 
määrä voidaan sopia joko kiinteä- tai alenevasummaiseksi. 

Kiinteäsummaisessa vaihtoehdossa turvan määrä pysyy 
koko vakuutusajan muuttumattomana. Vakuutusmaksut 
nousevat iän myötä. Alenevasummaisessa vaihtoehdos-
sa vakuutusmaksu pysyy koko ajan samansuuruisena ja 
turvan määrä alenee vuosittain iän myötä, kunnes se saa-
vuttaa 10 000 euron alarajan. Tämän jälkeen turva jatkuu 
kiinteäsummaisena turvana. Turvien määrät kannattaa 
mitoittaa kattamaan vähintään vuositulosi sekä kuole-
manvaraturvassa lisäksi lainojesi määrä.

Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan 
määrä on aina kiinteä. Kuukausikorvauksen määräksi voit 
sopia enintään 1 600 euroa, joka maksetaan kuukausittain 
päiväkorvauksina lainaerien maksamista varten. Turvan 
määrän tulee olla vähintään 200 euroa. Turvan määrä 
kannattaa mitoittaa kattamaan vähintään kuukausittaiset 
lainanhoitokulusi.

6. Voimaantulo ja vakuutuskausi  

Huom. Vakuutuksesi tulee voimaan valitsemiesi turvien 
osalta silloin, kun olet jättänyt hakemuksen ja siihen 
mahdollisesti liittyvän terveys- ja työssäoloselvityksen 
vakuutusyhtiölle tai pankille edellyttäen, että vakuutus 
voidaan myöntää.

Huom. Työttömyysturvan osalta vakuutusyhtiön vastuu 
alkaa kuitenkin vasta 60 päivän kuluttua turvan (tai koro-
tetun määrän osalta korotuksen) voimaantulosta.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus päättää, myönnetäänkö 
vakuutushakemuksessa haettu turva. Vakuutusyhtiö voi 
myöntää turvan myös korotetulla vakuutusmaksulla tai 
erityisellä korvausrajoituksella. Vakuutuksen myöntämistä 
harkitessamme noudatamme hyvää vakuutustapaa eikä 
vakuutushakemusta voida hylätä ilman perusteita. Lähe-
tämme sinulle kirjallisen päätöksen, kun hakemuksesi on 
käsitelty.

Huom. Vakuutussopimuksen perustana ovat ne tiedot, 
jotka olet antanut hakiessasi vakuutusta tai muuttaessasi 
vakuutussopimusta. On tärkeää, että antamasi tiedot ovat 
oikeat.

Sinun tulee vakuutuksen voimassa ollessakin ilman 
aiheetonta viivytystä oikaista vakuutusyhtiölle antamasi, 
virheellisiksi tai puutteellisiksi havaitsemasi tiedot.

Jos antamissasi tiedoissa on virheitä tai puutteita, korvaus 
voidaan evätä tai sen määrää voidaan alentaa. Turvasi tai 
sopimuksesi voidaan myös irtisanoa.

Lähetämme sinulle vuosittain vakuutuskirjan, johon on 
merkitty valitsemasi turvat ja turvan määrät. Tämä vakuu-
tuskirja toimitetaan sähköisesti ellei kanssasi ole nimen-
omaisesti toisin sovittu.
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Vakuutuskausi on yksi vuosi. Se alkaa vakuutushakemuk-
sen jättämisestä ja jatkuu vakuutuskausi kerrallaan, jollei 
jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta. Kuoleman-
varaturvassa vakuutuskausi on kuitenkin vakuutussopi-
mukseen merkitty turvan voimassaoloaika.

Vakuutuksen omistusoikeutta ei voi siirtää.

7. Edunsaajamääräys  
kuolemanvaraturvassa

Kuolemanvaraturvan edunsaajamääräyksellä määräät 
siitä, kenelle vakuutuskorvaus kuolemantapauksessa 
maksetaan. Voit muuttaa antamaasi edunsaajamääräystä 
tekemällä uuden edunsaajamääräyksen kirjallisesti toimit-
tamalla sen vakuutusyhtiölle tai pankille, muutoin se ei ole 
pätevä. Lisätietoja edunsaajamääräyksen verotuksellisesta 
merkityksestä luvussa 13.

Jos edunsaajaksi ei ole määrätty nimeltä mainittua 
henkilöä, yleisiä edunsaajamääräyksiä ”puoliso”, ”lapset”, 
”puoliso ja lapset” sekä ”omaiset” tulkitaan vakuutussopi-
muslain säännösten mukaan:

Kun edunsaajaksi on määrätty ”puoliso”, kuolemantapaus-
summa maksetaan sille henkilölle, jonka kanssa vakuutuk-
senomistaja kuollessaan oli avioliitossa tai rekisteröidyssä 
parisuhteessa. Huomaathan, että avopuolisoa ei pidetä 
edunsaajamääräyksessä puolisona.

Huom. Mikäli haluat avopuolisosi saavan henkivakuutus-
korvauksen, hänet on määrättävä edunsaajaksi nimeltä 
mainiten.

Kun edunsaajaksi on määrätty ”lapset”, kuolemanta-
paussumma jaetaan tasan vakuutuksenomistajan lasten 
kesken. Kuolleen lapsen tilalle tulevat hänen jälkeläisensä. 

Huomaathan, että jos edunsaajaksi on määrätty ”lapset 
ja lapsenlapset”, kyseessä katsotaan olevan erityinen 
edunsaajamääräys, jossa korvaus jaetaan edunsaajien 
pääluvun mukaan, eikä sijaantulo-oikeutta ole. Jos joku 
lapsista tai lapsenlapsista on kuollut, korvaus jaetaan siis 
elossa olevien kesken. Vakuutuksenomistaja voi määrätä 
sijaantulosta.

Kun edunsaajaksi on määrätty ”puoliso ja lapset”, puolet 
kuolemantapaussummasta maksetaan vakuutuksenomis-
tajan aviopuolisolle ja toinen puoli jaetaan tasan vakuu-
tuksenomistajan lasten kesken. Kuolleen lapsen tilalle 
tulevat hänen jälkeläisensä.

Kun edunsaajaksi on määrätty ”omaiset”, puolet kuole-
mantapaussummasta maksetaan vakuutuksenomistajan 
aviopuolisolle ja toinen puoli jaetaan tasan vakuutuksen-
omistajan lasten kesken. Kuolleen lapsen tilalle tulevat 
hänen jälkeläisensä. Niissä tapauksissa, joissa vakuutuk-
senomistajalla ei ole puolisoa eikä lapsia, vakuutuskorvaus 
jaetaan vakuutuksenomistajan perillisille siten, kuin perin-
tökaaressa säädetään heidän oikeudestaan saada perintö. 

Jollei vakuutuksenomistajalla ole lainkaan perintökaaren 
mukaisia perillisiä, maksetaan vakuutuskorvaus vakuutuk-
senomistajan kuolinpesään.

8. Korvauksien panttaus lainaan

Huom. Halutessasi voit liittää ja pantata Nordea MyLife 
-henkilövakuutuksesi korvaukset pankin myöntämään 
lainaan turvaamaan lainasi takaisinmaksua. Jos vakuu-
tuskorvauksia on pantattu lainan vakuudeksi, käytetään 
ne ensisijaisesti lainan maksamiseen huolimatta mahdol-
lisesta edunsaajamääräyksestä.

Jos pantattu korvausmäärä on suurempi kuin laina, mak-
setaan erotus edunsaajamääräyksen mukaisesti.

9. Vakuutusmaksu ja sen maksaminen

Vakuutusmaksu määräytyy turvan suuruuden sekä vakuu-
tetun iän ja vakuuttamishetken terveydentilan mukaan.

Vakavan sairauden turvassa vakuutusmaksuun vaikuttaa 
myös tupakkatuotteiden käyttäminen. Ilmoita kirjallisesti 
vakuutusyhtiölle, jos aloitat tupakkatuotteiden käytön.

Tapaturmasta aiheutuvan kuoleman tai pysyvän työky-
vyttömyyden turvassa vakuutusmaksu määräytyy turvan 
suuruuden mukaan.

Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan 
vakuutusmaksu pysyy samana, kunnes vakuutettu täyttää 
50 vuotta. Vakuutusmaksu nousee iän myötä portaittain 
vakuutetun täyttäessä 50, 55 ja 60 vuotta.

Koska vakuutuksenantajan vastuu työttömyysturvan osal-
ta alkaa 60 päivän kuluttua turvan (tai korotetun määrän 
osalta korotuksen) voimaantulosta, on turvan maksu tältä 
ajalta alempi.

Vakuutusmaksusta on mahdollista saada alennusta pan-
kin määrittelemän ja kulloinkin voimassa olevan asiakas-
kohderyhmän perusteella. Oikeus alennukseen tarkiste-
taan vuosittain.

Voit maksaa vakuutuksen vuosimaksun yhdessä tai 
useammassa erässä. Lainaan liitetyn vakuutuksen maksut 
veloitetaan kuitenkin lainasi koronmaksun yhteydessä. 
Vakuutusmaksut veloitetaan e-laskuna, jos lainan koron 
maksamisen yhteydessä veloittaminen päättyy lainan 
poismaksuun.

Huom. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivänä, on va-
kuutusyhtiöllä oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14 
päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutusmaksua on maksettu eri määrä kuin laskutet-
tu eikä vakuutuksenomistaja ole määrännyt miten maksun 
ylite tai alite jakautuu turvien välillä, saa vakuutusyhtiö 
määritellä jaon.
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Vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää erääntynyt ja mak-
samaton vakuutusmaksu maksettavasta vakuutuskorva-
uksesta.

10. Vakuutuksen muuttaminen

Jos haluat korottaa sovittua turvaa, lisätä uuden vakuu-
tusturvan tai pidentää turvan voimassaoloaikaa, on sinun 
annettava uusi hyväksyttävä terveysselvitys sekä työt-
tömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan osalta 
lisäksi työssäoloselvitys.

Jos et voi antaa vaadittua selvitystä, pysyy turvasi voimas-
sa vakuutussopimuksen mukaisesti.

Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan 
osalta vakuutuksenantajan vastuu työttömyysturvan ko-
rotuksesta alkaa 60 päivän kuluttua korotuksen voimaan-
tulosta.

Edellä mainittuja selvityksiä ei tarvitse antaa tapatur-
maisen kuoleman tai pysyvän työkyvyttömyyden turvan 
muutosten yhteydessä.

Voit myös alentaa turvan määrää, mutta sen tulee kui-
tenkin aina olla vähintään 10 000 euroa. Työttömyyden ja 
tilapäisen työkyvyttömyyden turvan osalta turvan määrä 
tulee olla vähintään 200 euroa.

Vakuutusyhtiöillä on oikeus muuttaa eri turvien vakuu-
tusmaksuja ja muita sopimusehtoja ehdoissa yksilöidyillä 
perusteilla.

Vakuutusyhtiön muuttaessa muiden kuin kuoleman 
varalta otettujen turvien sopimusehtoja, perusteena oleva 
muutos ei saa
• olla vähäinen,
•  riippua olennaisilta osin vakuutusyhtiön omista toimista 

tai
•  olla sellainen, että vakuutusyhtiön olisi pitänyt kohtuu-

della ottaa se huomioon jo sopimusta tehtäessä.

Sopimusehtojen muuttamisen perusteena olevan muu-
toksen seuraukset eivät myöskään saa olla kohtuudella 
riittävästi vakuutusyhtiön rajoitettavissa ilman tehtävää 
sopimusehtojen muuttamista. Sopimusehtojen muutoksen 
pitää olla kohtuullinen suhteessa perusteeseensa eikä 
sopimuksen keskeinen sisältö saa vakuutuksenomistajan 
kannalta olennaisesti muuttua ilman molempien sopija-
puolten myötävaikutusta.

Useimmat muutokset sopimukseen edellyttävät molem-
pien sopimusosapuolten hyväksyntää. Sopimuksen omis-
tajalla on vain poikkeuksellisesti oikeus sopimusmuutok-
siin ilman vakuutusyhtiön suostumusta. Vakuutusyhtiö voi 
olla hyväksymättä esimerkiksi sopimusajan muuttamista. 
Mikäli muutos ei olisi molemminpuolisesti hyväksyttävis-
sä, jatkuisi sopimus aiemman sisältöisenä.

11. Vakuutuksen ja vakuutusturvien 
päättyminen

Huom. Turva päättyy
• vakuutussopimuksessa ilmoitettuna päivänä,
•  jos kertakorvattavasta turvasta maksetaan korvaus,
•  enimmäiskuukausikorvauksien tultua maksetuksi työt-

tömyyden sekä tilapäisen työkyvyttömyyden osalta tai
•  jos turva irtisanotaan.

Esimerkiksi, jos sinulla on turvat kuoleman ja pysyvän 
työkyvyttömyyden varalta, jää kuolemanvaraturva voimaan, 
vaikka pysyvästä työkyvyttömyydestä maksetaan korvaus. 

Huom. Koko vakuutus päättyy
•  vakuutussopimuksessa ilmoitettuna päivänä, kuitenkin 

viimeistään päivänä, jona täytät 65 vuotta, paitsi kuole-
manvaraturvassa 80 vuotta,

•  jos koko vakuutus irtisanotaan,
•  jos vakuutettu kuolee,
•  jos vakuutuksessa on vain yksi kertakorvattava vakuu-

tusturva ja sen vakuutustapahtuma toteutuu tai 
•  jos vakuutuksessa on vain työttömyyden ja tilapäisen 

työkyvyttömyyden turva ja sen enimmäiskuukausikor-
vaukset tulevat maksetuksi.

Voit irtisanoa koko vakuutuksen tai yksittäisen turvan kos-
ka tahansa toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen 
pankille tai vakuutusyhtiölle. Koska vakuutus on irtisanot-
tavissa milloin tahansa, ei erityistä peruuttamisoikeutta 
ole. Jos turva on pantattu, vakuutus tai yksittäinen turva 
päättyy vasta, kun pantinsaajan suostumus irtisanomiselle 
on saatu.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa muut turvat, paitsi 
kuolemanvaraturva, päättymään kalenterivuoden lopussa.

Irtisanomiselle on oltava vakuutussopimuslain ja hyvän 
vakuutustavan mukainen peruste.

12. Korvauksen hakeminen ja maksaminen

Edunsaajan on haettava vakuutuskorvausta ja toimitetta-
va tarvittavat selvitykset. Voit tehdä sähköisen korvaus-
hakemuksen Nordean verkkopankissa. Voit myös tulostaa 
korvauslomakkeen osoitteesta nordea.fi/korvaushakemus 
tai noutaa lomakkeen pankista. Korvaushakemus tulee 
toimittaa vakuutusyhtiölle osoitteella 

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy
Nordea Vakuutus Suomi Oy
Vakuutuspalvelut/Korvaushakemukset 
5009665-2478
00006 VASTAUSLÄHETYS
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Korvaushakemus voidaan jättää myös pankkiin.

Korvausvaatimus tai ilmoitus sattuneesta vakuutustapah-
tumasta on esitettävä vakuutusyhtiölle vuoden kuluessa 
siitä, kun korvauksen hakija on saanut tiedon korvaus-
mahdollisuudesta, kuitenkin viimeistään 10 vuoden 
kuluessa vakuutustapahtumasta, jonka varalle turva on 
otettu.

Vakuutuskorvaus maksetaan viipymättä ja viimeistään 30 
päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö sai korvausha-
kemuksen sekä riittävän selvityksen korvausvaatimuksen 
perusteista. Esimerkiksi sairauskertomuksen saaminen 
terveydenhoitolaitoksista saattaa kestää pitkäänkin.

Vakuutuskorvaukset, lukuun ottamatta työttömyyden ja 
tilapäisen työkyvyttömyyden turvan perusteella mak-
settavia kuukausikorvauksia, voivat olla pantattu va-
kuutussopimuksessa mainitun lainan pääoman, koron, 
viivästyskoron, maksujen ja palkkioiden sekä muiden 
velkakirjakokonaisuudesta johtuvien maksuvelvoitteiden 
suorittamisen vakuudeksi.

13. Vakuutuskorvausten verotus

Verotuksesta annettavat tiedot perustuvat 1.1.2023 tilan-
teeseen. Verotus voi muuttua sopimusaikana. Vakuutusyh-
tiö ei vastaa mahdollisista veroseuraamuksista.

Huom. Vakavan sairauden tai pysyvän työkyvyttömyyden 
perusteella maksettava kertakorvaus on vakuutetulle 
veroton.

Huom. Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden tur-
van perusteella maksettava kuukausikorvaus on vakuute-
tulle veronalaista ansiotuloa.

Huom. Vakuutetun kuoleman johdosta lähiomaiselle*) 
maksettava vakuutuskorvaus verotetaan perintöverotuk-
sen yhteydessä.

Huom. Jos kuolemantapauskorvaus maksetaan muulle 
kuin lähiomaiselle*) tai kuolinpesälle, korvaus on vero-
nalaista pääomatuloa. Vakuutusyhtiö tekee vakuutuskor-
vauksista ennakonpidätykset.

*) Lähiomaisia verotuksellisesti ovat aviopuoliso, vakuutetun 
suoraan ylenevässä (isä, äiti, isoisä, isoäiti jne.) ja alene-
vassa (lapset, lapsenlapset jne.) polvessa olevat perilliset, 
ottolapsi, ottolapsen rintaperillinen, aviopuolison lapsi sekä 
tietyin edellytyksin myös kasvattilapsi. Avopuoliso voidaan 
rinnastaa verotuksessa lähiomaiseen vain, jos puolisot ovat 
aiemmin olleet keskenään avioliitossa tai jos puolisoilla on 
tai on ollut yhteinen lapsi.

Jos vakuutuskorvaus maksetaan panttauksen johdosta 
lainan suoritukseksi, edunsaajan vakuutuskorvausta vero-
tetaan vain siitä määrästä, mikä maksetaan edunsaajalle 
lainan suorituksen jälkeen. Mikäli vakuutuskorvaus on 
käytetty panttauksen perusteella lainan suorittamiseen, 
ei lainaa korvauksella suoritetulta osin lueta kuolinpesän 
velaksi.

14. Muutoksenhaku päätökseen tai 
huomautus asiamiehen toimintaan

Jos olet tyytymätön päätökseen, ota ensin yhteyttä vakuu-
tusyhtiöön, joka korjaa mahdolliset virheet tai väärinkäsi-
tykset.

Myös Nordean palveluasiamies on käytettävissä ja tulee 
asiakkaan tahtoessa jälkikäteen mukaan selvittämään 
asiaa. Lisätietoa saat nordea.fi -sivulta kohdasta palve-
luasiamies.

Nordea Palveluasiamies
Satamaradankatu 5, 00020 Nordea
Puh. 0200 3000 (pvm/mpm)
palveluasiamies@nordea.fi

Jos haluat selvittää asiaa lisää, voit ottaa yhteyttä Va-
kuutus- ja rahoitusneuvontaan. He neuvovat ja auttavat 
kuluttajia vakuutus-, pankki- ja sijoitustoimintaa koske-
vissa asioissa maksutta. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan 
yhteystiedot:

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
fine.fi
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
Puh. 09 685 0120

Helpoimmin asian saa vireille sähköisellä yhteydenottolo-
makkeella osoitteessa fine.fi/tunnistaudu

Ratkaisusuositusta voi pyytää vaihtoehtoisesti myös kulut-
tajariitalautakunnalta, joka antaa ratkaisusuosituksia vain 
kuluttajille.

Kuluttajariitalautakunta
kuluttajariita.fi
Hämeentie 3
PL 306, 00531 HELSINKI
Puh. 029 566 5200

Vakuutusyhtiön päätöstä koskeva kanne tulee laittaa 
vireille Suomessa olevan kotipaikkasi käräjäoikeudessa 
tai Helsingin käräjäoikeudessa. Asianosaisen on nostet-
tava kanne kolmen vuoden kuluessa siitä, kun hän on 
saanut kirjallisen tiedon päätöksestä ja tästä määräajasta. 
 Mahdollinen lautakuntakäsittely katkaisee kanteen nosta-
misen määräajan kulumisen.
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Asiamiehen Nordea Bank Oyj:n toimintaan tyytymätön voi 
tehdä valituksen asiamiehestä edellä lueteltuja menette-
lyjä käyttäen.

Viranomaisvalvonta ja asiamiesten rekisteröinti
Finanssivalvonta (Fiva) on rahoitus- ja vakuutusvalvonta-
viranomainen, joka valvoo pankkeja, vakuutus- ja eläkeyh-
tiöitä sekä muita vakuutusalalla toimivia sijoituspalveluyri-
tyksiä, rahastoyhtiöitä ja pörssiä.

Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena on finanssi-
markkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja 
eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. 
Tavoitteena on myös vakuutettujen etujen turvaaminen 
ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden 
toimintaan.

Vakuutusyhtiön asiamiehen Nordea Bank Oyj:n kotipaikka 
on Suomessa, ja asiamies on rekisteröity Finanssivalvon-
nan vakuutusedustajarekisteriin y-tunnuksella 2858394-9. 
Finanssivalvonta valvoo vakuutusyhtiön asiamiehen toi-
mintaa. Lisätietoja asiamiehestä saat ottamalla yhteyden 
Finanssivalvontaan.

Finanssivalvonta
fiva.fi
Snellmaninkatu 6 
PL 103, 00101 Helsinki
Puh. 09 1 83 51

15. Vakuutuksenantajat ja asiamies

Huom. Kuolemanvaraturvan myöntää Nordea Henkiva-
kuutus Suomi Oy. Muut turvat myöntää Nordea Vakuutus 
Suomi Oy. Molemmista vakuutuksenantajista käytetään 
tässä selosteessa nimitystä ”vakuutusyhtiö”. Nordea Bank 
Oyj omistaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n ja Nordea  
Vakuutus Suomi Oy:n välillisesti kokonaisuudessaan. 
Vakuutusyhtiöt ja Nordea Bank Oyj kuuluvat Nordea- 
konserniin.

Vakuutusyhtiöiden asiamiehenä niiden puolesta ja lukuun 
toimii Nordea Bank Oyj, josta käytetään tässä selosteessa 
nimitystä ”pankki”. Asiamies edustaa toimialueellaan hen-
kivakuutusten osalta Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:tä 
ja muiden turvien osalta Nordea Vakuutus Suomi Oy:tä. 
Asiamies saa vakuutuksen myynnistä vakuutusmaksuihin 
perustuvan jatkuvamaksuisen palkkion.

Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kauppare-
kisteriin Nordea Henkivakuutus Suomi Oy on merkitty 
Y-tunnuksella 0927072-8 ja Nordea Vakuutus Suomi Oy 
Y-tunnuksella  2868440-8.

Lisätietoja Nordea Henkivakuutuksen taloudellisesta tilan-
teesta sekä Nordea Henkivakuutuksen vakavaraisuutta ja 
taloudellista tilaa koskevan kertomuksen saat osoitteesta 
www.nordea.fi/henkivakuutus.

Vakuutusyhtiöillä ei ole omaa toimipisteverkkoa, vaan 
vakuutuksiin liittyvissä asioissa voit kääntyä asiamiehenä 
toimivan pankin puoleen.

Vakuutusyhtiöiden toimialueena on Suomi. Yhtiöiden 
toiminta käsittää seuraavien vakuutusluokkien ja niiden 
jälleenvakuutuksen harjoittamisen: 

1)  henkivakuutusluokka 1, ”Henkivakuutus”;
2)  henkivakuutusluokka 3, ”Sijoitussidonnainen  

vakuutus”;
3)  henkivakuutusluokka 6, ”Kapitalisaatiosopimus-

toiminta”;
4)  henkivakuutusluokka 7, ”Ryhmäeläkerahastojen 

hoitaminen”;
5) vahinkovakuutusluokka 1, ”Tapaturmat”;
6) vahinkovakuutusluokka 2, ”Sairaus” sekä
7)  vahinkovakuutusluokka 16, ”Muut varallisuus-

vahingot”.

Vakuutusyhtiöiden yhteystiedot:
Kotipaikka:  Helsinki, Suomi
Maantieteellinen osoite:  Kaisaniemenkatu 6 A,
   00100 Helsinki
Postiosoite:   Aleksis Kiven katu 9,
   00020 NORDEA
Puhelin:    0200 3000
   nordea.fi

Nordea Bank Oyj:n yhteystiedot:
Kotipaikka:  Helsinki, Suomi
Maantieteellinen osoite:  Satamaradankatu 5,
   Helsinki, 00020 NORDEA
Puhelin:    0200 3000
   nordea.fi

16. Vakuutusyhtiöiden vastuunrajoitukset

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa:
•  tähän sopimukseen sisältymättömistä kolmansille osa-

puolille maksettavista kuluista. Tällaisia kuluja voivat olla 
esimerkiksi maksun välittämisestä aiheutuvat kulut. Ne 
vähennetään korvauksesta.

•  välillisistä vahingoista, jos sellaisia sopimukseen liittyen 
aiheutuisi. Välillinen vahinko voisi olla esimerkiksi muun 
laskun viivästymisseuraamus.

•  digitaalisten asiointikanavien käytettävyydestä mah-
dollisesti aiheutuvista vahingoista, joita voisi esimer-
kiksi aiheutua, jos viestien lähettämispalvelu olisi pois 
käytöstä tai

•  vahingoista, jotka aiheutuvat vakuutusyhtiöiden kohtuul-
listen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista 
seikoista, kuten esimerkiksi yleisen tietoliikenteen katkea-
misesta aiheutuvat vahingot.

17. Henkilötietojen käsittely

Vakuutusyhtiöt noudattavat toiminnassaan hyvää tiedon-
hallintatapaa. Henkilötietoja käsitellään EU:n ja Suomen 
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lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan kerätä asiak-
kaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista 
viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä ja luottotietore-
kisteristä.

Vakuutusyhtiöt voivat käyttää asiakasrekistereitään myös 
asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin, mukaan 
lukien suoramarkkinointi. Lisätietoja henkilötietojen käsit-
telystä saat Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n ja Nordea 
Vakuutus Suomi Oy:n verkkosivuilta.

18. Lisätietoa Nordea MyLifesta

Tässä tuoteselosteessa on kerrottu yleisistä Nordea  
MyLifea koskevista asioista kuten
•  laissa annetuista yleisistä oikeuksista, rajoituksista ja 

seuraamuksista,
•  verotuksesta,
•  menettelytavoista ja
•  tärkeistä yhteystiedoista.

Tiedot on annettu tuoteselosteen päiväyksen mukaisina 
ja niissä voi tapahtua muutoksia jo ennen tuoteselosteen 
uutta päivitystä.

Tietoja Nordea MyLifesta saat myös 
•  vakuutushakemuksesta ja -sopimuksesta, joihin kirjataan 

juuri sinun vakuutuksesi osalta sovitut yksityiskohdat, 
kuten vakuutusaikasi, valitsemasi turvat, niiden vakuu-
tusmäärät ja vakuutusmaksut,

•  verkkopankista, josta näet vakuutuksesi kulloisenkin 
tilanteen,

•  vakuutusehdoista, joilla sovitaan kaikkia Nordea MyLife 
–vakuutuksia koskevista erityisistä seikoista, kuten tur-
vista ja niihin liittyvistä erityisistä korvausrajoituksista,

•  vakuutusturvaa koskevat tiedot sisältävästä asiakirjasta, 
johon on koottu työttömyys- ja sairauslomaturvan avain-
tiedot yksinkertaistetussa muodossa,

•  hyvinvointiedun säännöistä sekä
•  vakuutukseesi sovellettavasta lainsäädännöstä. Tärkeim-

piä sopimukseesi sovellettavia lakeja ovat vakuutusso-
pimuslaki (543/1994), laki vakuutusten tarjoamisesta 
(234/2018) ja vakuutusyhtiölaki (521/2008).

19. Vakuutussanasto

Alaikäisellä lapsella tarkoitetaan vakuutetun alle 18-vuo-
tiasta perintökaaren mukaista rintaperillistä, joka on mer-
kitty Väestörekisterikeskukseen vakuutetun lapseksi.

Edunsaaja on henkilö, jolle etu vakuutuskorvauksesta on 
määrätty.

Kohtuullisella toimeentulolla tarkoitetaan vakuutetun 
ansiotuloja kuten palkkaa ja osatyökyvyttömyyseläkettä.

Laskuperusteet ovat vakuutusmatemaattisia laskenta-

sääntöjä, joiden mukaan mm. vakuutusmaksu lasketaan. 
Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo, että vakuutusyhtiöi-
den laskuperusteet täyttävät vakuutusyhtiölaissa asetetut 
turvaavuus- ja kohtuullisuusvaatimukset.

Lähisukulaisella tarkoitetaan yrityksessä työskentelevän 
henkilön avio- tai avopuolisoa, sisaruksia ja henkilöä, joka 
on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan 
ylenevässä tai alenevassa polvessa.

Myötävaikutus on esimerkiksi seuraavanlaista: Kaatu-
mistapaturma aiheuttaa verihyytymän, joka aiheuttaa 
aivohalvauksen. Tapaturma on myötävaikuttanut aivohal-
vaukseen. Tällöin korvausta ei makseta vakavan sairauden 
turvasta. Sen sijaan pysyvän työkyvyttömyyden turvista 
voivat korvattavuuden edellytykset täyttyä. Vain vähäinen 
myötävaikutus ei estä korvauksen maksamista.

Määräaikainen työsopimus tarkoittaa työsopimusta, 
jonka päättymisestä on sovittu sopimusta solmittaessa. 
Sopimusta on pidettävä määräajaksi tehtynä myös silloin, 
kun on sovittu määrätystä työstä tai työsuhteen kestoai-
ka muutoin käy ilmi sopimuksen tarkoituksesta. Viran ja 
virkasuhteen määräaikaisuus käy ilmi viranomaisen anta-
masta nimityskirjasta tai viranomaisen tekemästä nimitys-
päätöksestä. Määräaikaisen työsopimuksen, viran ja virka-
suhteen määräajan päättymisestä johtuvaa työttömyyttä 
ei korvata. Mikäli vakuutetulla on ollut saman työnantajan 
kanssa vähintään kolme peräkkäistä vähintään vuoden 
kestävää määräaikaista palvelussuhdetta, sitä pidetään 
toistaiseksi voimassa olevana.

Palkansaaja tarkoittaa henkilöä, joka tekee työtä korva-
usta vastaan toiselle, työnantajalle, tämän johdossa ja val-
vonnassa työsopimuksen tai virkasuhteen nojalla. Palkan-
saajan tulee työskennellä työsopimuksen tai virkasuhteen 
ehtojen mukaan vähintään 16 tuntia viikossa tai 64 tuntia 
kuukaudessa.

Heikentynyt kudos eli rappeuma on ruumiinvika. Sitä 
aiheutuu mm. elämäntavoista, perimästä ja ikääntymises-
tä. Käytännössä jokaisen aikuisen kudos on jossain määrin 
heikentynyt mm. tuki- ja liikuntaelimien jänteissä, lihasten 
kiinnityskohdissa ja nivelissä. Vain poikkeuksellisesti tätä 
tavanomaista ruumiinvikaa kirjataan lääkärintodistuksiin. 
Heikentynyt kudos kuitenkin useimmiten myötävaikut-
taa tapaturman yhteydessä aiheutuvaan esimerkiksi 
akillesjänteen, olkapään, polven tai selän vakavampaan 
vammautumiseen. Tapaturmakorvaus maksetaan vain, jos 
vammautumismekanismi on lääketieteellisen kokemuksen 
mukaan niin voimakas (esimerkiksi paha liikenneonnetto-
muus), että pelkästään se, ilman heikentyneen kudoksen 
myötävaikutustakin, aiheuttaisi tästä turvasta korvauk-
seen oikeuttavat vammat.

Suomalaisella ulkomailla toimivalla työnantajalla 
tarkoitetaan ulkomaille rekisteröityä tytäryhtiötä tai 
sivuliikettä, jonka emoyhtiö tai pääkonttori on rekisteröi-
ty Suomessa tai muuta suomalaista yhteisöä, joka toimii 
ulkomailla.
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Suuria turvamääriä koskevat lisäkysymykset liittyvät 
vakuutuksen ottamisen taloudellisiin perusteisiin, esi-
merkiksi lainoihin ja tuloihin, jos kuolemanvaraturvat tai 
tapaturmaiset turvat ylittävät 500 000 euroa, vakavan 
sairauden tai pysyvän työkyvyttömyyden turvat ylittävät 
300 000 euroa.

Terveysselvitys on kysely vakuutusta hakevan henkilön 
terveydentilasta, jonka vakuutettu allekirjoituksellaan 
vahvistaa.

Tupakoinnilla tarkoitetaan minkä tahansa tupakkatuot-
teen käyttöä (esimerkiksi nuuska tai sähkötupakka). Tupa-
koimattomana pidetään henkilöä, joka ei ole tupakoinut 
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Tupakoinnin 
lopettaneen vakuutusmaksu laskee tupakoimattoman 
henkilön maksun tasolle, kun vakuutusyhtiö on saanut 
kirjallisen ilmoituksen 12 kuukautta kestäneestä tupakoi-
mattomuudesta.

Turvalla/Vakuutusturvalla tarkoitetaan vakuutuksen-
omistajan valitsemaa turvaa kuoleman, vakavan sairau-
den, pysyvän työkyvyttömyyden, työttömyyden ja tilapäi-
sen työkyvyttömyyden tai tapaturmaisen kuoleman tai 
pysyvän työkyvyttömyyden varalle.

Vakuutettu on henkilö, jonka kuoleman, vakavan sairau-
den, työkyvyttömyyden tai työttömyyden varalle vakuutus 
on otettu.

Vakuutuksenomistaja on se, joka on tehnyt vakuutusso-
pimuksen vakuutusyhtiön kanssa ja jolla on oikeus antaa 
vakuutusta koskevia määräyksiä vakuutusyhtiölle.

Vakuutustapahtuma tässä vakuutuksessa on kuolema 
tai ehdoissa määritelty työkyvyttömyys, vakava sairaus tai 
työttömyys.

Vapaaehtoinen tai tahallinen työttömyys on esimer-
kiksi tilanne, jossa vakuutettu on vapaaehtoisesti irtisa-
noutunut, mukaan lukien tilanteet, joissa vakuutettu on 
itse irtisanoutunut saadakseen tukipakettisopimuksen 
työnantajalta.

Yritystoimintaa harjoittava henkilö tarkoittaa henkilöä, 
joka päätointaan varten on yrittäjän eläkelain (1272/2006) 
tai maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) mukaisesti 
velvollinen ottamaan mainittujen eläkelakien mukaisen 
vakuutuksen tai työskentelee vähintään 16 tuntia viikossa 
tai 64 tuntia kuukaudessa
•  johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä 

itsellään on vähintään 15 % tai hänellä yhdessä lähisu-
kulaisensa kanssa on vähintään 30 % osakepääomasta 
tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin 
vastaava määräämisvalta tai

•  työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai 
hänellä yhdessä lähisukulaisensa kanssa on vähintään 
50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta ääni-
vallasta tai muutoin vastaava määräämisvalta tai

•  edellä kuvatuilla tavoilla muussa yrityksessä tai yhteisös-
sä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä lähisuku-
laisensa kanssa katsotaan olevan mainituissa kohdissa 
sanottua vastaava määräysvalta.

Mukana muutoksissa

Jos elämäntilanteesi muuttuu, mukautuu  
Nordea MyLife helposti uuteen tilanteeseen. 
Ota yhteyttä Nordean asiakaspalveluun 0200 
3000 (pvm/mpm). Lisätietoja: nordea.fi

nordea.fi/mylife

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9, 
00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 0927072-8
Nordea Vakuutus Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9,
00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2868440-8
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