
Nordea MyLife  
Pysyvän työkyvyttömyyden turva
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Yritys:  Nordea Vakuutus Suomi Oy 
(2868440-8), Helsinki, Suomi

Tuote:  Turva pysyvän työkyvyttömyyden varalle

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta annetaan 
vakuutussopimuksessa, vakuutusehdoissa ja tuoteselosteessa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Pysyvän työkyvyttömyyden turva on vapaaehtoinen henkilövakuutus. Vakuutusturvasta maksetaan sovittu 
kertakorvaus, jos vakuutettu tulee sairauden tai tapaturman seurauksena pysyvästi työkyvyttömäksi. Vakuutusturvaa 
voi hakea Suomessa asuva 18–63-vuotias, joka hallitsee suomen tai ruotsin kielen. Turvan määrän voi valita itse ilman 
ylärajaa, mutta sen tulee kuitenkin aina olla vähintään 10 000 euroa.

Mitä vakuutus kattaa?

Pysyvän työkyvyttömyyden turvasta maksetaan 
kertakorvaus, jos vakuutettu turvan voimassa ollessa 
tulee sairauden tai tapaturman johdosta lopullisesti 
kyvyttömäksi mihinkään hänelle soveltuvaan ja 
kohtuullisen toimeentulon turvaavaan työhön.

Mitä vakuutus ei kata?

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

Onko vakuutusturvalle 
mitään rajoitteita?

Korvausta pysyvästä työkyvyttömyydestä ei makseta, jos 
pysyvään työkyvyttömyyteen myötävaikutti

vakuutetun itsemurhayritys,

alkoholismi tai huumaavan aineen käyttö,

lääkkeen käyttö pois lukien lääkärin määräyksen 
mukaiseksi osoitettu käyttö,

osallistuminen terroritekoon, mellakkaan, aseelliseen 
selkkaukseen tai rikolliseen toimintaan,

sota, joka ei kohdistunut Suomeen,

useita ihmisiä tappanut ydinsäteily tai 

 jos pysyvä työkyvyttömyys alkoi alle kuukautta ennen 
vakuutetun kuolemaa.

Täydelliset turvaa koskevat korvausrajoitukset ovat 
vakuutusehdoissa.
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Missä vakuutusturva on voimassa?

•  Vakuutusturva on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa työ- ja vapaa-aikana kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?

• Vakuutusta haettaessa tulee antaa vakuutusyhtiön pyytämät tiedot.

• Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos sopimusta tehtäessä annetuissa tiedoissa on puutteita tai niissä on tapahtunut 
olennaisia muutoksia.

• Sekä vakuutusta että korvausta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot. Jos vakuutettu hakiessaan vakuutusta tai korvausta on 
vilpillisesti tai vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, voidaan 
korvausta kohtuudella alentaa tai evätä.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?

• Vakuutuksen vuosimaksun voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Maksutavaksi voi valita e-laskun, suoramaksun tai 
paperilaskun. Lainaan liitetyn vakuutuksen maksut veloitetaan lainan koronmaksun yhteydessä. 

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

• Vakuutus tulee voimaan silloin, kun hakemus ja siihen liittyvä terveysselvitys on jätetty vakuutusyhtiölle tai pankille 
edellyttäen, että vakuutus voidaan myöntää.

• Turva päättyy, kun vakuutusyhtiö on maksanut kertakorvauksen tai jos vakuutuksenomistaja irtisanoo turvan. Turva 
päättyy kuitenkin viimeistään, kun vakuutettu täyttää 65 vuotta. Muut päättymissyyt on lueteltu vakuutussopimuslaissa ja 
vakuutusehdoissa.

Miten irtisanon sopimuksen?

• Vakuutuksenomistaja voi milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen tekemällä irtisanomisilmoituksen verkkopankissa tai 
kirjallisella ilmoituksella.
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