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Nordea Lainaturva Plus 
 
1 Vakuutus tietoa N orde a Lainaturva Plussasta  
Nordea Lainaturva Plus on Nordea Bank Oyj:n (Nordea Pankki) 
myöntämään lainaan liitettävä vakuutus. Lainaturvavakuutus aut-
taa sinua ja läheisiäsi maksamaan lainaa takaisin suunnitellusti.  
 
Nordea Lainaturva Plussan voi ottaa yhdelle tai useammalle 
henkilölle. 

 
Voit valita vakuutukseesi yhden tai useamman seuraavista turva-
lajeista:  
1) Turva kuoleman varalta 
2) Turva vakavan sairauden varalta 
3) Turva tapaturmasta aiheutuvan pysyvän työkyvyttömyyden 

tai pysyvän haitan varalta 
4) Turva työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden varalta. 
 
Turvat 1-3 on pantattu ottamasi lainan takaisinmaksun vakuu-
deksi. 
 
Tässä tuoteselosteessa kerrotaan yleisistä Nordea Lainaturva 
Plussaa koskevista asioista kuten 
– laissa annetuista yleisistä oikeuksista, rajoituksista ja seu-

raamuksista, 
– verotuksesta, 
– menettelytavoista ja 
– tärkeistä yhteystiedoista. 
Sinun kannattaa huomioida erityisesti tummennetut kohdat ja 
pyytää tarvittaessa tarkempia tietoja Nordea Pankin konttorista.  
 
Tietoja vakuutuksesta saat myös 
– esitteestä, jossa kerrotaan lyhyesti Nordea Lainaturva Plus-

san ominaisuuksista ja hyödyistä  
– vakuutushakemuksesta/-sopimuksesta, johon kirjataan juuri 

sinun vakuutuksesi osalta sovitut yksityiskohdat, kuten 
vakuutettujen nimet, vakuutusajat, valitsemasi turvat ja nii-
den vakuutusmäärät 

– verkkopankista, josta näet vakuutuksesi kulloisenkin tilan-
teen.  

– vakuutusehdoista, joilla sovitaan kaikkia Nordea Lainaturva 
Plus -vakuutuksia koskevista erityisistä seikoista, kuten tur-
vista ja niihin liittyvistä erityisistä korvausrajoituksista  
sekä 

– vakuutukseesi sovellettavasta lainsäädännöstä. Tärkeimpiä 
sopimukseesi sovellettavia lakeja ovat Vakuutussopimus-
laki (543/1994) ja Vakuutusyhtiölaki (521/2008). 

 
Saat lisätietoa myös Nordea Pankin konttoreista tai Asiakaspal-
velusta puh. 0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24h/vrk. 
 
2 Valittavissa olevat turvat 
2.1 Turva kuoleman varalta 
Kuolemanvaraturvan perusteella maksetaan sovittu kertakorvaus 
vakuutetun kuoleman johdosta. 
Merkitystä ei ole sillä, onko kuoleman aiheuttanut sairaus vai ta-
paturma. 
 
Kuolemantapauskorvausta ei kuitenkaan makseta, jos: 
– vakuutettu on tehnyt itsemurhan alle vuoden kuluessa va-

kuutusyhtiön vastuun alkamisesta, 
– vakuutetun kuolema johtuu välillisestikään 

− useita ihmisiä tappaneesta ydinsäteilystä,  
− osallistumisesta terroritekoon, mellakkaan, aseelliseen 

selkkaukseen tai rikolliseen toimintaan, 
− muusta kuin Suomeen kohdistuvasta sodasta tai 

– edunsaaja on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. 
Törkeästä huolimattomuudesta korvausta voidaan alentaa. 

 
Kuolemanvaraturvan määrä voi olla enintään 250 000 euroa. 
 
 

2.2 Turva vakavan sairauden varalta 
Vakavan sairauden turvan perusteella maksetaan sovittu kerta-
korvaus seuraavien sairauksien tai hoitotoimenpiteiden johdosta: 
– syöpä *),  
– MS-tauti 
– sydäninfarkti **), 
– akuutti pallolaajennus, 
– sepelvaltimon ohitusleikkaus, 
– munuaisten vajaatoiminta, 
– aivohalvaus tai 
– suuri elinsiirto. 
 
*) Syöpänä korvataan myös leukemia ja pahanlaatuinen lym-
fooma. 
 
Syövän esiasteeksi tai alkavaksi syöväksi (carcinoma in situ), 
joita ei korvata, luokitellaan mm.  
– paikallinen eturauhasen syöpä, jonka luokka on T1N0M0, 
– paikallinen kilpirauhasen papillaarinen syöpä, jonka luokka 

on T1N0M0, 
– paikallinen virtsarakon papillaarinen syöpä, jonka luokka on 

TaN0M0 tai 
– levinneisyysasteen 1 Hodgkinin tauti. 
 
Muita elimistössä esiintyviä kasvaimia, kuin syöpäkasvaimia, ei 
korvata. 
 
**) Sydäninfarktilla tarkoitetaan sydänlihaksen osan kuoliota, 
joka aiheutuu sepelvaltimotukoksesta seuraavasta riittämättö-
mästä verenkierrosta sydänlihakseen. Korvattavuus edellyttää 
hoitolaitoksessa akuutissa vaiheessa tehtyä diagnoosia, joka pe-
rustuu tyypillisiin rintakipuoireisiin, tuoreisiin sydänfilmimuutoksiin 
ja sydänperäisten merkkiaineiden nousuun. 
 
Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos sairaus tai hoitotoimenpide 
johtuu välillisestikään: 
– tapaturmasta, 
– alkoholin tai huumaavan aineen käytöstä, 
– lääkkeiden väärinkäytöstä, 
– HIV-tartunnasta tai AIDSista, 
– vakuutetun itsemurhayrityksestä, 
– osallistumisesta terroritekoon, mellakkaan, aseelliseen 

selkkaukseen tai rikolliseen toimintaan, 
– muusta kuin Suomeen kohdistuvasta sodasta, 
– ydinsäteilystä. 
 
Koska tapaturma ei ole vakava sairaus, ei tapaturman aiheut-
tama aivohalvaus tai suuri elinsiirto voi tulla korvattavaksi vaka-
van sairauden turvasta. 
 
Vakavan sairauden turvan määrä voi olla enintään 150 000 eu-
roa. 
 
2.3 Turva tapaturmasta aiheutuvan pysyvän työkyvytt ömyy-
den tai pysyvän haitan varalta 
Tapaturmasta aiheutuvan pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän 
haitan turvan perusteella maksetaan sovittu kertakorvaus, jos va-
kuutetulla todennetaan tapaturman johdosta aiheutunut ehdoissa 
tarkemmin määritelty pysyvä haitta tai hän tapaturman johdosta 
joutuu pysyvästi työkyvyttömäksi.  
 
Korvattavia haittoja ovat esimerkiksi näkökyvyn täydellinen me-
nettäminen toisesta tai molemmista silmistä taikka toisen käden 
tai jalan täydellinen ja pysyvä käyttökyvyttömyys.  
 
Pysyvällä työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu on 
lopullisesti menettänyt kykynsä tehdä normaalia työtään eikä 
hän todennäköisesti kykene muuhunkaan hänelle soveltuvaan ja 
kohtuullisen toimeentulon turvaavaan työhön.  
 
Pysyvän työkyvyttömyyden todentaminen vaatii yleensä vähin-
tään vuoden jatkuneen yhtäjaksoisen työkyvyttömyyden.  
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Kuuluakseen korvattavien vahinkojen piiriin haitan tai työkyvyttö-
myyden on täytynyt aiheutua nimenomaan tapaturmasta.  
 
Tapaturma on ulkoinen ja äkillinen ruumiinvamman aiheuttava 
tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmana ei 
pidetä vamman syntymistä hitaasti poikkeuksellisen olosuhteen 
tai liikkeen aiheuttamana.  
 
Korvattavia tapaturmia eivät siis ole erilaiset hiertymät, han-
kaumat, toistuvan rasituksen aiheuttamat vammat, liikkeen ai-
heuttamat lihasten ja jänteiden kipeytymiset yms. Tapaturmana 
pidetään kuitenkin lämpöhalvausta, auringonpistosta sekä pai-
neen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista. 
 
Korvausta ei makseta tämän turvan perusteella, jos vakuutusta-
pahtuma on välillisestikään aiheutunut esimerkiksi 
– vakuutetun aiemmasta sairaudesta, ruumiinviasta tai vam-

masta.  
Esimerkiksi rappeutuminen on sairaus, joka jo nuoruudesta 
alkaa heikentää varsinkin tuki- ja liikuntaelimiä, jolloin tapa-
turmien seuraukset useimmiten muodostuvat vakavam-
miksi. Korvaus maksetaan vain, jos vammautumismeka-
nismi on lääketieteellisen kokemuksen mukaan niin voima-
kas, että se ilman rappeumamuutoksiakin aiheuttaisi niin 
vakavat seuraukset, että korvaus maksettaisiin.  Esimer-
kiksi akillesjänteen, kiertäjäkalvosimen tai selän vammautu-
minen aiheutuu useimmiten rappeutumisesta. 

– leikkaus-, hoito- tai muusta lääkinnällisestä toimenpiteestä,  
– äkillisestä voimanponnistuksesta tai liikkeestä, jos siihen ei 

ole annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa tapah-
tumasta, 

– lääkkeen, alkoholin tai muun huumaavan aineen aiheutta-
masta myrkytyksestä, 

– kilpaurheilussa, sen harjoittelussa tai ehdoissa luetellussa 
erityistä riskiä sisältävässä toiminnassa, 

– osallistumisesta terroritekoon, mellakkaan, aseelliseen selk-
kaukseen tai rikolliseen toimintaan, 

– muusta kuin Suomeen kohdistuvasta sodasta, 
– tapaturman psyykkisten seurausten johdosta, 
– vakuutetun tahallisuudesta tai 
– vakuutetun itsemurhayrityksestä. 

 
Vakuutetun törkeän huolimattomuuden johdosta korvausta voi-
daan alentaa. 
 
Korvausta pysyvän työkyvyttömyyden johdosta ei makseta, jos 
vakuutettu tapaturman sattuessa ei ole enää työelämässä ja saa 
ehdoissa tarkemmin määriteltyä etuutta. 
 
Tarkemmat vakuutuskorvauksen maksamisperusteet sekä täy-
delliset tähän turvalajiin liittyvät korvausrajoitukset ilmenevät va-
kuutusehdoista. Yleisistä korvausrajoituksista on säädetty vakuu-
tussopimuslaissa. 
 
Tapaturmasta aiheutuvan pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän 
haitan turvan määrä voi olla enintään 200 000 euroa. 
 
2.4 Turva työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyd en (sai-
rausloma) varalta  
Turva työttömyyden varalta ja turva tilapäisen työkyvyttömyyden 
varalta myönnetään aina yhdessä. Ne muodostavat yhden turva-
lajin eikä kumpaakaan niistä voi valita erillisenä. 
 
2.4.1 Työttömyys 
Työttömyyden turvan perusteella maksetaan vakuutetulle kuu-
kausikorvausta, jos hän on ilman omaa syytään joutunut talou-
dellisista tai tuotannollisista syistä työttömäksi. 
 
Vakuutuskorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vakuu-
tettu on jäänyt kokonaan vaille vakituista työtä ja että hän on il-
moittautunut työvoimaviranomaisille työttömäksi työnhakijaksi. 
Sen jälkeen, kun työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti 30 päi-

vää työttömyyspäivärahan omavastuuajan alkamisesta, makse-
taan korvausta kultakin seuraavalta työttömyyspäivältä. Korvaus 
lasketaan todellisten työttömyyspäivien mukaan päiväkorvauk-
sena, joka on 1/30 vakuutushakemuksessa ilmoitetusta kuukau-
sikorvauksesta. 
 
Kuukausikorvauksen määräksi voidaan sopia enintään 1 350 eu-
roa. Työttömyyden jatkuessa korvausta maksetaan 30 päivän 
välein, kunnes työttömyys päättyy tai vakuutus lakkaa. Korvauk-
sen maksaminen työttömyyden perusteella ei johda koko vakuu-
tuksen päättymiseen eikä vaikuta vakuutuksen perusteella mak-
settavien kertakorvausten suuruuteen. Koska vakuutus ei pääty, 
vakuutuksenottajan on maksettava vakuutusmaksut aivan nor-
maalisti myös korvausajalta.  
 
Työttömyyskorvausta maksetaan saman työttömyyden perus-
teella enintään 12 kuukaudelta (= 360 päivältä), minkä jälkeen 
korvauksen maksaminen edellyttää 6 kuukauden yhtäjaksoista 
työssäoloa ja korvausedellytysten uudelleen täyttymistä.  
 
Korvausta työttömyyden turvan perusteella maksetaan koko va-
kuutuksen voimassaoloaikana enintään 24 kuukaudelta 
(= 720 päivältä). 
 
Korvausta ei makseta muun muassa seuraavissa tapauksissa: 
– Vakuutettu joutuu lomautetuksi. 
– Vakuutettu joutuu työttömäksi tai saa tiedon työttömäksi 

joutumisestaan ennen kuin 60 päivää on kulunut vakuutuk-
sen voimaantulosta. 

– Vakuutettu on yritystoimintaa harjoittava henkilö tai per-
heenjäsenen tai läheisen yhtiön palveluksessa. 

– Työttömyys johtuu määräaikaisen työ- tai virkasuhteen 
määräajan päättymisestä. 

– Vakuutettu on toistuvasti toiminut ammatissa, jossa työttö-
mäksi joutuminen on säännöllinen ja toistuva ilmiö. 

– Vakuutettu tiesi odottaa työttömäksi joutumista turvan voi-
maantullessa. 

– Työ- tai virkasuhde päättyy koeaikana, tai vakuutetun työt-
tömäksi joutuminen on tahallista tai vapaaehtoista. 

– Korvausta ei makseta myöskään siltä ajalta, jolta vakuutettu 
on oikeutettu saamaan irtisanomis- tai loma-ajan palkkaa. 

– Siltä ajalta, kun vakuutettu suorittaa työttömyysetuudella tu-
ettuja omaehtoisia opintoja. 

 
Tarkemmat vakuutuskorvauksen maksamisperusteet sekä täy-
delliset tähän turvalajiin liittyvät korvausrajoitukset ilmenevät va-
kuutusehdoista. Yleisistä korvausrajoituksista on säädetty vakuu-
tussopimuslaissa. 
 
2.4.2 Tilapäinen työkyvyttömyys (sairausloma)  
Tilapäisen työkyvyttömyyden turvan perusteella maksetaan va-
kuutetulle kuukausikorvausta, jos hän on joutunut sairauden tai 
tapaturman vuoksi sairauslomalle. 
 
Sen jälkeen, kun sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyt-
tömyys on kestänyt 30 päivää, korvausta maksetaan kultakin 
seuraavalta työkyvyttömyyspäivältä. Korvaus lasketaan todellis-
ten työkyvyttömyyspäivien mukaan päiväkorvauksena, joka on 
1/30 vakuutussopimuksessa määritellystä kuukausikorvauk-
sesta. 
 
Kuukausikorvauksen määräksi voidaan sopia enintään  
1 350 euroa. Työkyvyttömyyden jatkuessa korvausta maksetaan 
30 päivän välein, kunnes työkyvyttömyys päättyy tai vakuutus 
lakkaa. Korvauksen maksaminen tilapäisen työkyvyttömyyden 
perusteella ei johda koko vakuutuksen päättymiseen eikä vaikuta 
vakuutuksen perusteella maksettavien kertakorvausten suuruu-
teen. Koska vakuutus ei pääty, vakuutuksenottajan on makset-
tava vakuutusmaksut aivan normaalisti myös korvausajalta. Työ-
kyvyttömyyskorvausta maksetaan saman sairauden tai tapatur-
man perusteella korkeintaan 12 kuukaudelta (= 360 päivältä). 
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Työkyvyttömyyskorvausta maksetaan enintään 36 kuukaudelta 
(=1080 päivältä) useasta sairaudesta tai tapaturmasta. Tilapäi-
sen työkyvyttömyyden korvattavuus edellyttää, että lääkäri on to-
dennut työkyvyttömyyden. 
 
Korvausta ei makseta, jos tilapäisen työkyvyttömyyden välittö-
mänä tai välillisenä syynä on jokin seuraavista: 

– selkäkipu tai vastaava selän vaiva, jonka syytä ei 
voida selvittää yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen 
kokemuksen perusteella, 

– raskaus, synnytys, keskenmeno tai abortti, 
– alkoholin käyttö tai lääkkeiden käyttö lääkärin mää-

räysten vastaisesti tai 
– psykiatrinen sairaus tai oire tai muu mielenterveyden 

häiriö tai stressistä johtuva tila. 
 
Tarkemmat vakuutuskorvauksen maksamisperusteet sekä täy-
delliset tähän turvalajiin liittyvät korvausrajoitukset ilmenevät va-
kuutusehdoista. Yleisistä korvausrajoituksista on säädetty vakuu-
tussopimuslaissa. 
 
3 Vakuutusturvan suuruus 
Tapaturmasta aiheutuvan pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän 
haitan turvan sekä kuolemanvaraturvan suuruuden voit sopia 
joko myönnetyn lainamäärän suuruiseksi tai seuraamaan noste-
tun lainasi lyhentämätöntä määrää. Myös sellainen edellä mainit-
tujen vaihtoehtojen yhdistelmä on mahdollinen, jossa vakuutus-
summa on ensin kiinteä vastaten lainan myönnettyä määrää ja 
kun laina tulee kokonaan nostetuksi, vakuutusturvan suuruus 
seuraa lainan lyhentämätöntä määrää.  
 
Voit sopia turvan suuruuden myös tietyksi osuudeksi edellä mai-
nituista määristä; esimerkiksi 90 % myönnetystä lainamäärästä 
tai 120 % kulloinkin jäljellä olevasta lainamäärästä jne. Kuten 
esimerkistä huomaat, vakuutusturvaa on mahdollista ottaa yli lai-
nan määrän turvalajikohtaisten enimmäisturvien asettamissa ra-
joissa. 
 
Vakavan sairauden turvan suuruus on kuitenkin mahdollista si-
toa ainoastaan jäljellä olevaan lainan määrään eikä turvan suu-
ruus voi sitä ylittää. 
 
Jos vakuutusturvan suuruus on sidottu lyhentämättömään laina-
määrään, vakuutussumma kattaa kokonaan tai sovitulta osin va-
kuutustapahtuman hetkellä lyhentämättömän lainapääoman ja 
enintään kuuden kuukauden erääntymättömät lainakorot. 
 
Voidaan sopia myös, että korvauksena maksetaan sovittu euro-
määrä, joka vastaa myönnettyä lainamäärää. 
 
Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan suuruudeksi 
voit sopia kuukausikorvauksen, joka maksetaan kuukausittain 
päiväkorvauksina lainasi hoitokustannuksia varten. 
 
4 Kuka voi saada Nordea Lainaturva Plussan? 
Voit hakea Nordea Lainaturva Plussaa, jos 
– olet 18–59-vuotias, 
– asut Suomessa ja olet viimeiset 5 vuotta asunut Suomessa, 

Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa ja 
– hallitset suomen tai ruotsin kielen. Sopimussuhteen kieli on 

aina suomi tai ruotsi. 
 
Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan saaminen 
edellyttää lisäksi että: 
– kotipaikkasi on Suomessa, 
– olet ollut kuuden viimeisen kuukauden ajan jatkuvasti 

työssä työ- tai virkasuhteessa ja että tämä jatkuu edelleen, 
– et ole tietoinen odotettavissa olevasta työttömäksi joutumi-

sesta tai lomautuksesta, eikä sitä voida sinulta kohtuudella 
edellyttää ja 

– olet terve suppean terveysselvityksen mukaisesti. Tätä tur-
vaa ei voida myöntää laajalla terveysselvityksellä. 
 

Lisäksi edellytetään, että terveydentilasi antamasi terveysselvi-
tyksen ja mahdollisten muiden saatujen selvitysten perusteella 
on sellainen, että vakuutus voidaan myöntää. 
 
Selvityksen terveydentilastasi annat vakuutushakemuksen liit-
teenä olevalla terveysselvityslomakkeella. Tietyt sairaudet ja 
vammat voivat estää vakuutuksen myöntämisen. Sairauksien tai 
vammojen merkitys vakuutuksen myöntämisen kannalta vaihte-
lee eri turvien välillä. 
 
Hakiessasi Nordea Lainaturva Plussaa saat vakuutustarpeesi 
mukaisen henkilökohtaisen suosituksen turvista ja niiden mää-
ristä. 
 
Vakuutussopimuksen perustana ovat ne tiedot, jotka olet antanut 
hakiessasi vakuutusta tai muuttaessasi vakuutussopimusta. On 
tärkeää, että antamasi tiedot ovat oikeat. 
 
Jos antamissasi tiedoissa on virheitä tai puutteita, korvaus voi-
daan evätä tai sen määrää voidaan alentaa. Vakuutusturvasi tai 
-sopimuksesi voidaan myös irtisanoa. 
 
Sinun tulee vakuutuksen voimassa ollessakin ilman aiheetonta 
viivytystä oikaista vakuutuksenantajalle antamasi, virheellisiksi 
tai puutteellisiksi havaitsemasi tiedot.  
 
Vakuutusyhtiö on määritellyt kullekin turvalle enimmäisturvara-
jan, jota suurempaa turvaa ei vakuutetulle myönnetä. Enimmäis-
rajat ovat siis vakuutettukohtaisia ja ne on mainittu edellä. Muista 
yhtiöistä otetut vakuutukset eivät vaikuta enimmäisrajaan. 
 
Esimerkiksi jos sinulla on yhtiössämme Nordea Henkilöturva, 
jossa on 100 000 euron kuolemanvaraturva, voit saada  
Nordea Lainaturva Plussaan enintään 150 000 euron kuoleman-
varaturvan. 
 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus päättää, myönnetäänkö vakuutusha-
kemuksessa haettu turva. Vakuutuksen myöntämistä harkites-
samme noudatamme hyvää vakuutustapaa eikä vakuutushake-
musta voida hylätä ilman perusteita. Lähetämme sinulle kirjalli-
sen päätöksen, mikäli hakemaasi turvaa ei voida myöntää.  
 
5 Vakuutusturvan voimaantulo ja vakuutuskausi 
Vakuutuksesi tulee voimaan valitsemiesi turvien osalta silloin, 
kun olet jättänyt hakemuksen ja siihen liittyvän terveysselvityk-
sen vakuutusyhtiölle tai sen edustajalle (Nordea Pankille) edellyt-
täen, että vakuutus voidaan myöntää.  
 
Vakuutuskausi on vakuutusvuosi. Ensimmäinen vakuutusvuosi 
alkaa vakuutuksen voimaantulohetkellä. Uusi vakuutusvuosi al-
kaa aina vakuutuksen voimaantulopäivää vastaavana päivänä 
kunakin vuonna. 
 
6 Edunsaajamääräys ja panttaus 
Sinulla on mahdollisuus antaa kuolemanvaraturvaa koskeva 
edunsaajamääräys. Voit muuttaa antamaasi edunsaajamää-
räystä tekemällä uuden edunsaajamääräyksen kirjallisesti, alle-
kirjoittamalla ja toimittamalla sen vakuutusyhtiölle tai sen edusta-
jalle (Nordea Pankille), muutoin se ei ole pätevä. Edunsaajamää-
räyksen verotuksellisesta merkityksestä, katso kohta 12. 
 
Jos edunsaajaksi ei ole määrätty nimeltä mainittua henkilöä ja 
jos määräyksestä tai olosuhteista ei muuta seuraa, yleisiä edun-
saajamääräyksiä ”puoliso”, ”lapset”, ”puoliso ja lapset” sekä 
”omaiset” tulkitaan vakuutussopimuslain säännösten mukaan: 

Kun edunsaajaksi on määrätty ”puoliso”, kuolemantapaussumma 
maksetaan sille henkilölle, jonka kanssa vakuutuksenottaja kuol-
lessaan oli avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Huo-
maathan, että avopuolisoa ei pidetä edunsaajamääräyksessä 
puolisona. 
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Mikäli haluat avopuolisosi saavan henkivakuutuskorvauksen, hä-
net on määrättävä edunsaajaksi nimeltä mainiten.  
 
Kun edunsaajaksi on määrätty ”lapset”, kuolemantapaussumma 
jaetaan tasan vakuutuksenottajan lasten kesken. Kuolleen lap-
sen tilalle tulevat hänen jälkeläisensä. 
 
Huomaathan, että jos edunsaajaksi on määrätty ”lapset ja lap-
senlapset”, kyseessä katsotaan olevan erityinen edunsaajamää-
räys, jossa korvaus jaetaan edunsaajien pääluvun mukaan, eikä 
sijaantulo-oikeutta ole. Jos joku lapsista tai lapsenlapsista on 
kuollut, korvaus jaetaan siis elossa olevien kesken. Vakuutuk-
senottaja voi määrätä sijaantulosta. 
 
Kun edunsaajaksi on määrätty ”puoliso ja lapset”, puolet kuole-
mantapaussummasta maksetaan vakuutuksenottajan aviopuoli-
solle ja toinen puoli jaetaan tasan vakuutuksenottajan lasten 
kesken. Kuolleen lapsen tilalle tulevat hänen jälkeläisensä.  
 
Kun edunsaajaksi on määrätty ”omaiset”, puolet kuolemanta-
paussummasta maksetaan vakuutuksenottajan aviopuolisolle ja 
toinen puoli jaetaan tasan vakuutuksenottajan lasten kesken. 
Kuolleen lapsen tilalle tulevat hänen jälkeläisensä. 
 
Mikäli vakuutetulla ei kuollessaan ole aviopuolisoa eikä elossa 
olevia jälkeläisiä, kuolemantapaussumma maksetaan vakuutuk-
senottajan vanhemmille. Kuolleen vanhemman tilalle tulevat hä-
nen lapsensa eli vakuutuksenottajan sisarukset ja kuolleen sisa-
ruksen tilalle hänen jälkeläisensä. Jos vakuutuksenottajan kuol-
lessa kumpikaan vanhemmista tai kukaan sisaruksista tai sisa-
rusten jälkeläisistä ei ole elossa, kuolemantapaussumma makse-
taan vakuutuksenottajan isovanhemmille. Kuolleen isovanhem-
man tilaan tulevat heidän lapsensa eli vakuutuksenottajan tädit 
ja sedät. Vakuutuksenottajan serkut eivät "omaiset" -määräyk-
sellä ole oikeutettuja kuolemantapaussummaan, joten serkkujen 
ollessa lähimpiä elossa olevia sukulaisia kuolemantapaussumma 
maksetaan vakuutuksenottajan kuolinpesään.  
 
Mikäli vakuutuksenottajalla ei kuollessaan ole edellä mainittuja 
edunsaajiksi määriteltyjä jälkeläisiä tai puolison osalta avioero on 
vireillä, kuolemantapaussumma maksetaan muille määräyksen 
mukaisille edunsaajille ja mikäli heitäkään ei ole, vakuutuksenot-
tajan kuolinpesään.   
 
Jos vakuutettu on eri henkilö kuin vakuutuksenottaja, koskee yllä 
mainittu vastaavasti häntä. 
 
Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvassa edunsaa-
jana on aina vakuutettu ja sovittu kuukausikorvaus maksetaan 
hänelle lainaerien maksamista varten. 
 
Vakuutuksen pantatut kertakorvaukset käytetään ensisijaisesti 
Nordea Pankin myöntämän lainan maksamiseen huolimatta 
mahdollisesta edunsaajamääräyksestä.  
 
Jos korvausmäärä on suurempi kuin laina, maksetaan erotus va-
kuutuksenottajan nimeämille edunsaajille. 
 
7 Vakuutusmaksu 
Vakuutusmaksu määräytyy kuolemanvaraturvassa ja vakavan 
sairauden turvassa valitsemasi vakuutusturvan suuruuden ja 
ikäsi mukaan. Vakavan sairauden turvan vakuutusmaksuun vai-
kuttaa myös tupakointi. Jos et tupakoi, on vakuutusmaksusi edul-
lisempi. 
 
Muissa turvalajeissa vakuutusmaksu määräytyy valitsemasi va-
kuutusturvan suuruuden mukaan. 
Ilmoita kirjallisesti vakuutusyhtiölle, jos aloitat tupakoinnin.  
 
Tupakoinnilla tarkoitetaan minkä tahansa tupakkatuotteiden 
käyttöä (esimerkiksi nuuska). Tupakoimattomana pidetään hen-
kilöä, joka ei ole tupakoinut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 

aikana. Tupakoinnin lopettaneen vakuutusmaksu laskee tupakoi-
mattoman henkilön maksun tasolle, kun vakuutusyhtiö on saanut 
kirjallisen ilmoituksen 12 kuukautta kestäneestä tupakoimatto-
muudesta. 
 
Vakuutusmaksut veloitetaan lainasi koronmaksujen yhteydessä 
maksukausittain jälkikäteen. 
 
Koska vakuutuksenantajan vastuu työttömyysturvan osalta alkaa 
60 päivän kuluttua vakuutussopimuksen voimaantulosta, vakuu-
tusmaksua työttömyysturvasta veloitetaan vasta kyseisen turvan 
tultua voimaan. Muiden turvalajien osalta vakuutusmaksua veloi-
tetaan heti vakuutuksen alkamisesta lähtien. Vakuutusmaksut 
veloitetaan myös siltä ajalta, kun työttömyyden ja tilapäisen työ-
kyvyttömyyden turvan perusteella maksetaan kuukausikorvauk-
sia.  
 
Jos vakuutusmaksu on viivästynyt yli 30 päivää, vakuutusyhtiö 
voi irtisanoa vakuutuksen päättymään 14 päivän kuluttua irtisa-
nomisilmoituksen lähettämisestä.  
 
8 Vakuutusajan tai vakuutusturvan muuttaminen  
Vakuutuksen sisältöön voidaan sopia muutoksia. 
 
Jos sovit lainan maksusopimuksen muuttumisesta esimerkiksi si-
ten, että laina-aika pitenee lainan viitekoron noustessa, vakuu-
tusaika ei kuitenkaan automaattisesti pitene. 
 
Pääsääntöisesti vakuutusajan pidentämiseen vastaamaan uutta 
laina-aikaa edellytetään, että vakuutettu antaa hyväksyttävän 
terveysselvityksen. Jos vakuutettu ei anna edellytettyä terveys-
selvitystä, vakuutusaika ei pitene, vaan se säilyy ennen laina-
ajan muutosta voimassa olleen vakuutussopimuksen 
mukaisena. 
 
Jos haluat korottaa sovittua kuukausikorvausta työttömyyden ja 
tilapäisen työkyvyttömyyden turvassa tai sovittua kertakorvaus-
summaa muissa turvissa, voidaan korotuksesta sopia ainoas-
taan, jos vakuutettu voi sillä hetkellä antaa hyväksyttävän ter-
veys- ja työssäoloselvityksen. Jos vakuutettu ei voi antaa vaadit-
tuja selvityksiä, kuukausikorvaus tai kertakorvaussumma mää-
räytyy voimassa olevan vakuutussopimuksen mukaisesti. 
 
Mikäli vakuutuksessasi on useampi vakuutuksenottaja, tarvitaan 
muutoksiin kaikkien vakuutuksenottajien hyväksyntä.  
 
9 Vakuutuksen ja vakuutusturvien päättyminen 
Vakuutus päättyy 
– vakuutussopimuksessa yksilöidyn lainan päättyessä, 
– kun joku tämän vakuutussopimuksen mukainen kertakor-

vaukseen oikeuttavista vakuutustapahtumista sattuu,  
– enimmäiskuukausikorvauksien tultua maksetuksi työttömyy-

den ja työkyvyttömyyden ollessa ainoa turva, 
– vakuutuksen viimeisenkin turvan irtisanomisen johdosta tai 
– klo 24.00 sinä päivänä, jona nuorin vakuutetuista täyttää 65 

vuotta.  
 
Yksittäinen vakuutusturva tai yhden vakuutetun kaikki vakuutus-
turvat voivat tietyin edellytyksin päättyä ilman, että vakuutus ko-
konaisuudessaan päättyy. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, 
kun toinen vakuutetuista täyttää 65 vuotta toisen vakuutetun ol-
lessa vielä alle 65 vuotta. 
 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakavan sairauden ja tapa-
turmasta aiheutuvan pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän hai-
tan turvat päättymään kalenterivuoden lopussa. Tällöin irtisano-
miselle on oltava vakuutussopimuslain ja hyvän vakuutustavan 
mukainen peruste. 
 
10 Vakuutuksen irtisanominen 
Voit irtisanoa koko vakuutuksen tai yksittäisen turvan koska ta-
hansa toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen Nordea 
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Pankille tai vakuutusyhtiölle. Mikäli vakuutuksessasi on useampi 
vakuutuksenottaja, tarvitaan irtisanomiseen kaikkien vakuutuk-
senottajien hyväksyntä. Vakuutus tai yksittäinen turva päättyy, 
kun lainan velkojan suostumus irtisanomiselle on saatu. 
 
Vakuutuksen ollessa irtisanottavissa koska tahansa, ei erityistä 
peruuttamisoikeutta ole. 
 
11 Korvauksen hakeminen ja maksaminen 
Vakuutukseen liittyvästä panttauksesta huolimatta vakuutetun tai 
edunsaajan on haettava vakuutuskorvausta. 
 
Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan perusteella 
korvausta haettaessa korvaushakemus tulee lähettää AXAlle 
osoitteella PL 67, 00501 Helsinki, merkinnöin 
AXA / Lainaturva-korvaukset. Korvaushakemuksen voi täyttää 
myös verkossa: https://www.clpnet.com/claims/homefi.  
 
Jos korvausta haetaan muiden turvalajien perusteella, korvaus-
hakemus tulee toimittaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:lle 
(Nordea Henkivakuutus) osoitteella Aleksis Kiven katu 9, 00020 
Nordea. Korvaushakemus voidaan aina jättää myös Nordea 
Pankin konttoriin.  
 
Korvaushakemuslomakkeita saa Nordea Pankin konttoreista, 
internet-sivulta Nordea.fi tai AXAsta, puh. 010 80 2841 tai 
http://clp.partners.axa/fi. 
 
Vakuutetun kuoleman perusteella maksettavan vakuutussum-
man suorittamista varten kuolinpesän tai edunsaajien on omalla 
kustannuksellaan toimitettava Nordea Henkivakuutukselle todis-
tus vakuutetun kuolinsyystä, sukuselvitys vakuutetusta ja virkato-
distukset edunsaajista sekä muukin tarvittava selvitys.  
 
Vakavan sairauden turvan sekä tapaturmasta aiheutuvan pysy-
vän työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan turvan perusteella 
maksettavan vakuutuskorvauksen suorittamista varten vakuute-
tun on toimitettava lääkärin antama selvitys korvausvaatimuksen 
perusteesta.  
 
Jos korvausta haetaan työttömyyden perusteella, vakuutetun tu-
lee toimittaa todistus joko Kansaneläkelaitoksen tai työttömyys-
kassan hänelle maksamasta työttömyyskorvauksesta ajalta, jolta 
korvausta haetaan sekä korvaushakemus, jossa on työnantajan 
selvitys työsuhteen päättymisperusteesta. 
 
Jos korvausta haetaan tilapäisen työkyvyttömyyden perusteella, 
vakuutetun tulee toimittaa omalla kustannuksellaan AXAlle lää-
kärintodistukset ja muut tarvittavat tiedot, joiden avulla työkyvyt-
tömyys voidaan todeta. Mikäli AXAn määräämä lääkäri vaatii va-
kuutettua tutkittavaksi, maksaa AXA tästä aiheutuvat lääkäriku-
lut. Vakuutettu on velvollinen korvauksen saamiseksi suostu-
maan tällaisiin tutkimuksiin.  
 
Korvausvaatimus tai ilmoitus sattuneesta vakuutustapahtumasta 
on esitettävä vakuutusyhtiölle vuoden kuluessa siitä, kun kor-
vauksen hakija on saanut tiedon korvausmahdollisuudesta ja vii-
meistään 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta, jonka va-
ralle vakuutusturva on otettu. 
 
Vakuutussumma maksetaan viipymättä ja viimeistään 30 päivän 
kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö sai korvaushakemuksen sekä 
riittävän selvityksen korvausvaatimuksen perusteista. 
 
Vakuutuksen tuottamat etuudet lukuun ottamatta työttömyyden 
ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan perusteella maksettavia 
kuukausikorvauksia on pantattu vakuutussopimuksessa mainitun 
lainan pääoman, koron, viivästyskoron, maksujen ja palkkioiden 
sekä muiden velkakirjakokonaisuudesta johtuvien maksuvelvoit-
teiden suorittamisen vakuudeksi. 
 
Kertakorvausten maksamiseksi vakuutusyhtiö tilaa laskelman lai-
nasaatavasta ja maksaa vakuutussumman lainan suoritukseksi 

velkojalle. Mikäli vakuutussumma on suurempi kuin edellä tarkoi-
tettu saatavan määrä, erotus suoritetaan vakuutetun kuolin-
pesälle, hänen määräämilleen edunsaajille tai vakuutetulle itsel-
leen.  
 
Kertakorvaus maksetaan ensimmäisen vakuutustapahtuman pe-
rusteella. Esimerkiksi, jos vakuutetulla todennetaan syöpä ennen 
kuolemaa, maksetaan korvaus hänen vakavan sairauden tur-
vasta eikä kuolemanvaraturvasta. 
 
Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan perusteella 
maksettavat kuukausikorvaukset maksetaan suoraan vakuute-
tulle. Vakuutetun tulee käyttää saamansa korvaukset lainaerien 
maksuun. 
 
12 Vakuutuskorvausten verotus 
Verotuksesta annettavat tiedot perustuvat 1.10.2018 tilantee-
seen. Verotus voi muuttua sopimusaikana.  
 
Vakavan sairauden turvan perusteella sekä tapaturmasta aiheu-
tuvan pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan turvan pe-
rusteella maksettava kertakorvaus on vakuutetulle itselleen vero-
ton. 
 
Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan perusteella 
maksettava kuukausikorvaus on saajalleen veronalaista ansiotu-
loa. 
 
Vakuutetun kuoleman johdosta lähiomaiselle*) maksettava lai-
nan määrän ylittävä vakuutuskorvaus verotetaan perintöverotuk-
sen yhteydessä. 
 
Jos kuolemantapauskorvaus maksetaan muulle kuin lähiomai-
selle*) tai kuolinpesälle, korvaus on lainan määrän ylittävältä osin 
veronalaista pääomatuloa. 
 
*) Lähiomaisia verotuksellisesti ovat aviopuoliso, vakuutetun suo-
raan ylenevässä (isä, äiti, isoisä, isoäiti jne.) ja alenevassa (lap-
set, lapsenlapset jne.) polvessa olevat perilliset, ottolapsi, otto-
lapsen 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 lainasaa-
tavan suoritukseksi, edunsaajan vakuutuskorvausta verotetaan 
vain siitä määrästä, mikä maksetaan edunsaajalle panttauksen 
jälkeen. Mikäli vakuutuskorvaus on käytetty panttauksen perus-
teella velan maksamiseen, ei velkaa korvauksella maksetuilta 
osin lueta kuolinpesän velaksi. 
 
Vakuutusyhtiöt eivät vastaa mistään veroista, joita vakuutetulle 
tai edunsaajalle korvauksen maksamisesta mahdollisesti aiheu-
tuu. Vakuutusyhtiöt pidättävät ja suorittavat verottajalle vakuu-
tuskorvauksista kaikki lakien vaatimat ennakonpidätykset. Kor-
vauksen saajan tuleekin tarvittaessa toimittaa vakuutusyhtiölle 
sivutuloverokortti. Vakuutusmaksut eivät ole yksityishenkilön ve-
rotuksessa vähennyskelpoisia. 
 
13 Vakuutusyhtiön oikeus muuttaa sopimusehtoja 
Vakuutusyhtiöillä on oikeus muuttaa eri turvien vakuutusmaksuja 
ja muita sopimusehtoja, mikäli muutoksen syynä on yleisen va-
hinkokehityksen tai yleisen korkotason muutos.  
Vakuutusmaksuja ja muita ehtoja voidaan muissa kuin kuole-
manvaraturvassa muuttaa myös, jos muutos perustuu uuteen tai 
muuttuneeseen lainsäädäntöön tai viranomaisen määräykseen, 
vakuutuksen korvausmenon tai ennalta arvaamattomaan olosuh-
teiden muutokseen. Ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos 
voi olla esimerkiksi kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luon-
nontapahtuma tai suuronnettomuus. 
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14 Muutoksenhaku päätökseen tai huomautus asiamiehe n 
toimintaan 
Jos olet tyytymätön tekemäämme päätökseen, ota ensin meihin 
yhteyttä. Korjaamme mahdolliset virheet tai väärinkäsitykset. 
 
Jos haluat selvittää asiaa lisää, voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja 
rahoitusneuvontaan. He neuvovat ja auttavat kuluttajia 
vakuutus-, pankki- ja sijoitustoimintaa koskevissa asioissa mak-
sutta. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteystiedot: 
 
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 
Porkkalankatu 1 
00180 HELSINKI 
Puh. (09) 6850 120 
fine.fi 
 
Voit saattaa asian vapaamuotoisella hakemuksella myös Vakuu-
tuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.  
Lautakuntien yhteystiedot: 
 
Vakuutuslautakunta 
Porkkalankatu 1 
00180 HELSINKI 
Puh. (09) 6850 120 
fine.fi 
 
Kuluttajariitalautakunta 
Hämeentie 3 B 
PL 306 
00531 HELSINKI 
Puh. 0100 86330 (vaihde) 
sähköposti: kril@oikeus.fi 
kuluttajariita.fi 
 
Vakuutusyhtiön päätöstä koskeva kanne tulee laittaa vireille 
Suomessa olevan kotipaikkasi käräjäoikeudessa tai Helsingin 
käräjäoikeudessa. Asianosaisen on nostettava kanne kolmen 
vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisen tiedon pää-
töksestä ja tästä määräajasta. Mahdollinen lautakuntakäsittely 
katkaisee kanteen nostamisen määräajan kulumisen. 
 
Asiamiehen (Nordea Pankki) toimintaan tyytymätön voi tehdä va-
lituksen asiamiehestä edellä lueteltuja menettelyjä käyttäen. 
 
Viranomaisvalvonta ja asiamiesten rekisteröinti 
Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, 
joka valvoo pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä sekä muita va-
kuutusalalla toimivia sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä ja 
pörssiä.  
 
Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoi-
den vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja 
muiden valvottavien vakaa toiminta. Tavoitteena on myös vakuu-
tettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen 
finanssimarkkinoiden toimintaan. 
 
Vakuutusyhtiön asiamiehen Nordea Bank Oyj:n kotipaikka on 
Suomessa ja asiamies on rekisteröity Finanssivalvonnan vakuu-
tusedustajarekisteriin y-tunnuksella 2858394-9. Finanssivalvonta 
valvoo vakuutusyhtiön asiamiehen toimintaa. Lisätietoja asiamie-
hestä saat ottamalla yhteyden Finanssivalvontaan. Finanssival-
vonnan yhteystiedot: 
 
Finanssivalvonta 
Snellmaninkatu 6  
PL 103 
00101 Helsinki 
Puh. 010 831 51 
fiva.fi 
 
Financial Insurance Company Limited (FICL) on englantilaisen 
Prudential Regulation Authority’n, www.bankofengland.co.uk/ 
pra, sekä englantilaisen Financial Conduct Authority’n, 

www.fca.org.uk, valvonnassa. FICL on rekisteröity numerolla 
202639. 
 
15 Vakuutuksenantaja 
Turvan vakavan sairauden varalta, turvan tapaturmasta aiheutu-
van pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan varalta sekä 
turva kuoleman varalta myöntää Nordea-konserniin kuuluva va-
kuutusyhtiö Nordea Henkivakuutus Suomi Oy. Nordea Pankki 
omistaa Nordea Henkivakuutuksen välillisesti kokonaisuudes-
saan. Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan 
myöntää vakuutusyhtiö Financial Insurance Company Limited 
(osa AXAa). 
 
Nordea Henkivakuutuksen ja AXAn asiamiehenä toimii Nordea 
Pankki. Asiamies edustaa toimialueellaan henkivakuutusten 
osalta ainoastaan Nordea Henkivakuutusta ja tilapäisen työky-
vyttömyyden ja työttömyyden turvien osalta AXA Partners, Suo-
men Sivuliikettä. Asiamies saa vakuutuksen myynnistä vakuutus-
maksuihin perustuvan jatkuvamaksuisen palkkion. 
 
Nordea Henkivakuutus on merkitty Patentti- ja rekisterihallituk-
sen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella 0927072-8.  
 
Nordea Henkivakuutuksella ei ole omaa toimipisteverkkoa, vaan 
vakuutuksiin liittyvissä asioissa voi kääntyä asiamiehenä toimi-
van Nordea Pankin puoleen. Nordea Pankki kuuluu Nordea-kon-
serniin. 
 
Nordea Henkivakuutuksen toimialueena on Suomi. Yhtiön toi-
minta käsittää seuraavien vakuutusluokkien ja niiden jälleenva-
kuutuksen harjoittamisen: 
 
1) henkivakuutusluokka 1, ”Henkivakuutus”; 
2) henkivakuutusluokka 3, ”Sijoitussidonnainen vakuutus”; 
3) henkivakuutusluokka 6, ”Kapitalisaatiosopimustoiminta”; 
4) vahinkovakuutusluokka 1, ”Tapaturmat”;  
5) vahinkovakuutusluokka 2, ”Sairaus” sekä 
6) henkivakuutusluokka 7, ”Ryhmäeläkerahastojenhoitaminen”. 
 
Nordea Henkivakuutuksen yhteystiedot:  
Kotipaikka:   Helsinki, Suomi 
Maantieteellinen osoite: Aleksis Kiven katu 9, 

00020 NORDEA 
Postiosoite:   Aleksis Kiven katu 9, 

00020 NORDEA 
Puhelin (vaihde):   (09) 1651 

nordea.fi 
 
Englannissa rekisteröity osakeyhtiö Financial Insurance Com-
pany Limitedin on osa AXAa (Suomen sivuliikkeen Y-tunnus on 
1067708-2).  Yhtiön pääkonttori sijaitsee osoitteessa AXA, 
Building 6 Chiswick Park, Chiswick High Road, LONDON W4 
5HR, England. 
 
AXAn yhteystiedot Suomessa:  
Maantieteellinen osoite: Lintulahdenkatu 2, 

00500 Helsinki  
Postiosoite:  PL 67, 00501 Helsinki 
Puhelinnumero:  010 802 840  

http://clp.partners.axa/fi 
 

Nordea Pankin yhteystiedot:  
Maantieteellinen osoite: Satamaradankatu 5, 

Helsinki, 00020 NORDEA 
Puhelin (vaihde):   (09) 1651 
nordea.fi 
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16 Vakuutusyhtiön vastuun rajoitukset 
Vakuutusyhtiö ei vastaa: 

– tähän sopimukseen sisältymättömistä kolmansille osapuo-
lille maksettavista kuluista. Tällaisia kuluja voivat olla esi-
merkiksi maksun välittämisestä aiheutuvat kulut. Ne vähen-
netään korvauksesta. 

– välillisistä vahingoista, jos sellaisia sopimukseen liittyen ai-
heutuisi. Välillinen vahinko voisi olla esimerkiksi muun las-
kun viivästymisseuraamus. 

– verkkopankkipalveluiden toimintahäiriöistä mahdollisesti ai-
heutuvista vahingoista, joita voisi esimerkiksi aiheutua, jos 
viestien lähettämispalvelu olisi pois käytöstä. 

– vahingoista, jotka aiheutuvat vakuutusyhtiön kohtuullisten 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista, 
kuten esimerkiksi yleisen tietoliikenteen katkeamisesta ai-
heutuvat vahingot. 

 
17 Henkilötietojen käsittely 
Sekä Nordea Henkivakuutus että AXA noudattavat toiminnas-
saan hyvää tiedonhallintatapaa. Yhtiöt käsittelevät henkilötietoja 
EU:n ja Suomen lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan ke-
rätä asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julki-
sista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä tai luottotietorekis-
teristä. 
 
Nordea Henkivakuutus voi käyttää asiakasrekisteriään myös asi-
akkailleen suunnattavaan markkinointiin, mukaan lukien suora-
markkinointi. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Nordea 
Henkivakuutuksen osalta osoitteesta 
nordea.fi/henkivakuutus/henkilötiedot ja AXA:n osalta osoitteesta 
clp.partners.axa/fi/tietosuoja. 
 
18 Vakuutusasiakirjojen toimittaminen 
Vakuutusyhtiö toimittaa vakuutukseen liittyvät asiakirjat sähköi-
sesti ellei asiakkaan kanssa ole nimenomaisesti toisin sovittu tai 
lainsäädännöstä muuta johdu. Sähköinen toimitus tapahtuu Nor-
dean verkkopankkiin. 
 
19 Vakuutussanasto 
Edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle etu mahdollisesta va-
kuutuskorvauksesta on määrätty.  
 
Kohtuullisella toimeentulolla  tarkoitetaan vakuutetun ansiotu-
loja kuten palkka ja osatyökyvyttömyyseläke. 
 
Laskuperusteet  ovat vakuutusmatemaattisia laskentasääntöjä, 
joiden mukaan mm. vakuutusmaksu lasketaan. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö valvoo, että vakuutusyhtiöiden laskuperusteet 
täyttävät vakuutusyhtiölaissa asetetut turvaavuus- ja kohtuulli-
suusvaatimukset. 
 
Määräaikainen työsopimus tarkoittaa työsopimusta, jonka 
päättymisestä on sovittu sopimusta solmittaessa. Sopimusta on 
pidettävä määräajaksi tehtynä myös silloin, kun on sovittu mää-
rätystä työstä tai työsuhteen kestoaika muutoin käy ilmi sopimuk-
sen tarkoituksesta. Viran ja virkasuhteen määräaikaisuus käy 
ilmi viranomaisen antamasta nimityskirjasta tai viranomaisen te-
kemästä nimityspäätöksestä. Määräaikaisen työsopimuksen, vi-
ran ja virkasuhteen määräajan päättymisestä johtuvaa työttö-
myyttä ei korvata. Mikäli vakuutetulla on ollut saman työnantajan 
kanssa vähintään kolme peräkkäistä vähintään vuoden kestävää 
määräaikaista palvelussuhdetta, sitä pidetään toistaiseksi voi-
massa olevana. 
 
Terveysselvitys. Suppeassa terveysselvityksessä vakuutettava 
vahvistaa allekirjoituksellaan olevansa selvityksessä määritellyllä 
tavalla terve. Laajassa terveysselvityksessä vakuutettava antaa 
tarkempia tietoja seikoista, jotka poikkeavat em. terveen määrit-
telystä. 

Vakuutettu on henkilö, jonka kuoleman, vakavan sairauden, ta-
paturman tai työttömyyden tai tilapäisen työkyvyttömyyden va-
ralle vakuutus on otettu.  
 
Vakuutuksenottaja (= vakuutuksen omistaja) on se, joka on 
tehnyt vakuutussopimuksen vakuutusyhtiön kanssa ja jolla on oi-
keus antaa vakuutusta koskevia määräyksiä vakuutusyhtiölle. 
 
Vakuutustapahtuma tässä vakuutuksessa on kuolema, vakava 
sairaus, tapaturmasta aiheutuva pysyvä työkyvyttömyys tai py-
syvä haitta, työttömyys tai tilapäinen työkyvyttömyys.  
 
Vakuutusturvalla tarkoitetaan vakuutuksenottajan valitsemaa 
turvaa kuoleman, vakavan sairauden, tapaturmasta aiheutuvan 
pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan tai työttömyyden ja 
tilapäisen työkyvyttömyyden varalta. 
 
Välillinen aiheutuminen on esimerkiksi sellainen, että sairaus 
aiheuttaa kaatumisen, josta aiheutuu haitta. Haitan on kuitenkin 
katsottava välillisesti aiheutuneen sairaudesta. 
 
Yritystoimintaa harjoittava henkilö tarkoittaa henkilöä, joka 
päätointaan varten on yrittäjien eläkelain (468/69) tai maatalous-
yrittäjien eläkelain (467/69) mukaisesti velvollinen ottamaan mai-
nittujen eläkelakien mukaisen vakuutuksen sekä näiden lisäksi 
henkilöä, 
– joka työskentelee vähintään 16 tuntia viikossa tai 64 tuntia 

kuukaudessa; ja  
– joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, 

jossa hänellä itsellään on vähintään 15 % tai hänen per-
heenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä 
kanssa on vähintään 30 % osakepääomasta tai osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määrää-
misvalta; tai 

– joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai 
hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheen-
jäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta tai 
osakkeiden tuottamasta äänivallasta tai muutoin vastaava 
määräämisvalta; tai 

– joka edellä säädetyllä tavalla työskentelee muussa yrityk-
sessä tai yhteisössä, jossa hänellä tai hänen perheenjäse-
nillään tai heillä yhdessä katsotaan olevan vastaava mää-
räysvalta. 

 
Edellä mainitulla ”perheenjäsenellä” tarkoitetaan yrityksessä 
työskentelevän henkilön avio- tai avopuolisoa ja henkilöä, joka 
on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylene-
vässä tai alenevassa polvessa 


