
Nordea MyLife  
Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turva
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

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

Tuote:  Turva työttömyyden ja tilapäisen  
työkyvyttömyyden (sairausloma) varalle

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden (sairausloma) turva on vapaaehtoinen henkilövakuutus. Vakuutusturva 
on valittavissa Nordea MyLife -sopimukseen silloin, kun vakuutus on liitetty Nordean myöntämään lainaan turvaamaan 
lainan takaisinmaksua. Turvasta maksetaan sovittua kuukausikorvausta, jos vakuutettu ilman omaa syytään joutuu 
tuotannollisista tai taloudellisista syistä työttömäksi tai joutuu sairauden tai tapaturman vuoksi sairauslomalle. 
Vakuutusturvaa voi hakea Suomessa asuva 18–63-vuotias, joka hallitsee suomen tai ruotsin kielen. Turvan määrän voi 
valita itse 200 euron ja 1 600 euron väliltä.

Mitä vakuutus kattaa?

Palkansaajalle

Tuotannollisista tai taloudellisista syistä johtuvan 
työttömyyden:

 Työttömyysturvasta korvataan vakuutussopimuksessa 
sovittu kuukausikorvaus, enintään 1 600 euroa / 
kuukausi.

Sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan tilapäisen 
työkyvyttömyyden (sairausloma):

 Tilapäisen työkyvyttömyyden turvasta korvataan 
vakuutussopimuksessa sovittu kuukausikorvaus, 
enintään 1 600 euroa / kuukausi.

Yrittäjälle

Sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan tilapäisen 
työkyvyttömyyden (sairausloma):

 Tilapäisen työkyvyttömyyden turvasta korvataan 
vakuutussopimuksessa sovittu kuukausikorvaus 
kaksinkertaisena, enintään 2 x 1 600 euroa / kuukausi.

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

Mitä vakuutus ei kata?

Työttömyyttä, josta vakuutettu oli tietoinen vakuutusta 
ottaessaan. 

Työttömyyttä, joka alkaa ennen kuin 60 päivää on 
kulunut vakuutuksen ottamisesta.

Työttömyyttä tai tilapäistä työkyvyttömyyttä 
(sairausloma), joka on kestänyt yhtäjaksoisesti alle  
14 päivää (omavastuuaika).

Onko vakuutusturvalle 
mitään rajoitteita?

Korvauksia ei makseta vakuutetulle samanaikaisesti 
työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden 
(sairausloma) perusteella.

Työttömyysturva on voimassa vain palkansaajalle.

Yhdestä työttömyydestä korvataan enintään 12 
kuukautta ja kaikista vakuutuksen voimassaoloaikana 
tapahtuneista työttömyyksistä yhteensä enintään 24 
kuukautta. Työkyvyttömyydestä korvataan enintään 
12 kuukautta yhtä vahinkotapahtumaa kohden ja 
kaikista vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtuneista 
työkyvyttömyyksistä yhteensä enintään 36 kuukautta.

Työttömyysturvasta ei makseta korvausta, jos on kyse 
esimerkiksi

lomautuksesta,

määräaikaisen työsopimuksen päättymisestä 
määräaikaisuuteen,

tahallisesta tai vapaaehtoisesta työttömäksi 
joutumisesta,

muista vakuutusehdoissa erikseen määritellyistä 
korvausrajoituksista.

Korvausta ei myöskään makseta vakuutetulle, joka ei ole 
ehdoissa määritellyllä tavalla työtön.

Tilapäisen työkyvyttömyyden turvasta ei makseta 
korvausta, jos on kyse esimerkiksi

psykiatrisesta sairaudesta tai oireesta tai muusta 
mielenterveyden häiriöstä tai stressistä johtuvasta 
tilasta,

selkäkivusta tai vastaavasta selän vaivasta, jonka syytä 
ei voida selvittää yleisesti hyväksytyn lääketieteelliseen 
kokemukseen perustuen,

muista vakuutusehdoissa erikseen määritellyistä 
korvausrajoituksista.
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Missä vakuutusturva on voimassa?

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

• Työttömyyskorvausta maksetaan vain, jos vakuutettu jää työttömäksi Suomessa tai suomalaisen työnantajan palveluksesta 
ulkomailla.

Mitkä ovat velvoitteeni?

• Vakuutusturvaa 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?

• Vakuutusmaksu maksetaan lainan koronmaksun yhteydessä. Vakuutusmaksut veloitetaan e-laskuna, jos lainan koron 
maksamisen yhteydessä veloittaminen päättyy lainan poismaksuun.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

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

• Turva alkaa työttömyysturvan osalta, kun turva on ollut voimassa yhtäjaksoisesti 60 päivää.

• Turva päättyy, jos vakuutuksenomistaja irtisanoo turvan tai 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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