
 
 

 

Lainaturva Bank Norwegian 

Vakuutusehdot – ryhmäetuvakuutus 

Voimassa 2022.11.30 

Lainaturva tilapäisen työkyvyttömyyden, vastentahtoisen 

työttömyyden, avioeron tai asumuseron yhteydessä 

maksettavan korvauksen ja kuoleman varalta. 

1 Johdanto 
Näissä vakuutusehdoissa tarkoitettu vakuutus (Lainaturva) 

koskee sinua vain, jos olet tehnyt lainasopimuksen Bank 

Norwegianin, en filial av Nordax Bank AB (publ) (yksinomainen 

Nordax Bank AB (publ)), kanssa ja ottanut vakuutuksen. 

Vakuutusehdot sisältävät myös vakuutuksenantajan vastuuseen 

sovellettavia poikkeuksia ja rajoituksia. Tietyillä 

vakuutusehdoissa käytetyillä termeillä on erityinen merkitys, ja 

ne selostetaan jäljempänä 4 kohdassa. 

Vakuutuksen perustana on ryhmäetua koskeva sopimus, joka on 

tehty vakuutuksenantajan ja Bank Norwegianin välillä.  

2 Vakuutusedustaja 
Vakuutuksen välittää ja sitä hallinnoi Bank Norwegian, en filial av 

Nordax Bank AB (publ), rek.nro 916 573 154, Postboks 110, 1325 

Lysaker, Norja. Yhtiöstä käytetään näissä ehdoissa nimitystä 

Bank Norwegian. 

3  Vakuutuksenantaja 
Tämän vakuutuksen vakuutuksenantaja on AmTrust 

International Underwriters DAC, rek.nro 169384, 6-8 College 

Green, IE-Dublin 2, D02 VP48, Irlanti. AmTrust International 

Underwriters DAC:ta valvoo Central Bank of Ireland. Nämä tiedot 

ovat tarkistettavissa osoitteessa www.registers.centralbank.ie. 

Vakuutuksenantajaa edustaa Pohjoismaissa AmTrust Nordic AB, 

Linnégatan 14, 114 47, SE-Tukholma, Ruotsi. 

4  Määritelmät 
Työntekijä/työsuhde: Henkilö, joka on toistaiseksi voimassa 

olevassa työsuhteessa. Toistaiseksi voimassa olevalla 

työsuhteella tarkoitetaan ajallisesti rajoittamatonta työsuhdetta 

yksityiseen tai julkiseen työnantajaan. Se ei koske 

yksityisyrittäjiä. Toistaiseksi voimassa olevalla työsuhteella ei 

tarkoiteta palkka-avusteista tai vastaavaa työsuhdetta tai työtä, 

josta ei makseta taloudellista korvausta. 

Työtön: Henkilö, jonka toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on 

päättynyt irtisanomisajan jälkeen ja jolla ei ole muuta ansiotyötä. 

Henkilö on ilmoittautunut työnhakijaksi työ- ja 

elinkeinotoimiston (TE-toimisto) asiakastietojärjestelmään ja 

hän saa korvausta työttömyyskassasta. 

Yksityisyrittäjä katsotaan työttömäksi, kun oma toiminta on (i) 

lopetettu, (ii) keskeytetty, eikä mitään toimintaa harjoiteta, tai 

yrittäjä on (iii) asetettu konkurssiin, eikä hänellä ole muuta 

ansiotyötä. Henkilö on ilmoittautunut työnhakijaksi työ- ja 

elinkeinotoimiston (TE-toimisto) asiakastietojärjestelmään ja 

hän saa korvausta työttömyyskassasta.  

Yksityisyrittäjä: Henkilö, joka kokopäiväisesti hoitaa tai johtaa 

yrityksen toimintaa tai osallistuu siihen omistusosuuden tai 

vastaavan perusteella, on henkilökohtaisessa maksuvastuussa 

yrityksen puolesta tai jolla on yksinomainen päätäntävalta 

kyseisessä yrityksessä. 

Korvaus: Vakuutuksesta voidaan maksaa korvausta, jos sinulla 

on päivää ennen vahinkopäivää ollut Lainaturva-vakuutus Bank 

Norwegianin kanssa tehdylle lainasopimukselle.  

Vakuutussopimus: Sinun ja vakuutuksenantajan välillä tehty 

sopimus ryhmäetuvakuutuksesta. 

Vakuutuksenottaja: Henkilö, joka Bank Norwegianin, en filial av 

Nordax Bank AB (publ) (yksinomainen Nordax Bank AB (publ)) 

kanssa tehdyn lainasopimuksen perusteella on ottanut tämän 

ryhmäetuvakuutuksen ja joka täyttää vakuutuksen ottamiseen 

sovellettavat edellytykset jäljempänä 5 kohdan mukaan. 

Vakuutuksen alkamispäivä: Vakuutus tulee voimaan, kun 

vakuutussopimus on tehty. 

Vakuutuksen päättymispäivä: Päivä, jona vakuutus irtisanotaan 

tai se saavuttaa päättymispäivänsä (ks. 15 ja 16 kohta). 

Vakuutuskausi:  Vakuutuskausi on yksi (1) kuukausi.  

Vakuutus uudistetaan sen jälkeen automaattisesti yhdeksi (1) 

kuukaudeksi kerrallaan, kunnes vakuutus irtisanotaan tai sen 

päättymispäivä saavutetaan (ks. 15 ja 16 kohta). 

Ryhmäetua koskeva sopimus: Ryhmäsopimus, joka on tämän 

ryhmäetuvakuutuksen perustana ja joka on tehty 

vakuutuksenantajan ja Bank Norwegian välillä. 

Karenssi: Aika, jonka kuluessa vakuutuksesta ei makseta 

vahinkotapahtuman johdosta korvausta. 

Edellytysten täyttymisaika: Vakuutuksen alkamispäivästä 

kuluvien päivien määrä, joiden aikana sinulla ei ole oikeutta 

saada korvausta vakuutuksesta. Tähän vakuutukseen 

sovellettava edellytysten täyttymisaika mainitaan ehtojen 

vastaavassa vakuutusmomentissa. 

Avopuoliso: Kaksi henkilöä, jotka asuvat vakituisesti yhdessä 

parisuhteessa tai avioliittoon rinnastettavassa suhteessa, joilla 

on yhteinen talous ja yhteisiä lapsia ja joista kumpikaan ei ole 

avioliitossa. Henkilöiden on pitänyt olla kirjoilla yhteisen kodin 

osoitteessa vähintään viiden (5) vuoden ajan. 

Vahinkopäivä:  

a) Tilapäinen työkyvyttömyys – päivä, joka on ilmoitettu 

kansaneläkelaitokselle (KELA) ensimmäiseksi sairauspäiväksi ja 

joka hyväksytään määräpäiväksi. 

b) Vastentahtoinen työttömyys – päivä, jona oikeus 

työttömyyskassasta maksettavaan korvaukseen on myönnetty ja 

josta lähtien saat korvausta. 

c) Asumusero – päivä, jona sinä siirryt tai kumppanisi siirtyy 

kirjoille uuteen osoitteeseen. 

d) Kuolema – vakuutuksenottajan kuolinpäivä. 

Avioero/asumusero: Avioerolla tarkoitetaan sekä avioliiton 

päättymistä että rekisteröidyn parisuhteen purkamista. 

Asumuserolla tarkoitetaan avoliiton päättymistä siihen, että 

avopuolisot muuttavat erilleen ja siirtyvät kirjoille eri osoitteisiin. 

Jäljellä oleva velka: Määrä, joka on jäljellä maksettavaksi 

vahinkopäivänä (pois lukien mahdolliset viivästyskorot ja 

muistutuskulut) lainasopimuksen mukaisesti. 

Irtisanomispäivä: Päivä, jona työnantaja toimitti irtisanomisen 

tai sait kirjallisen irtisanomisilmoituksen. 



 
 

 

Uusi edellytysten täyttymisaika: Käsitellyn vahingon jälkeinen 

aika ja päivien määrä, joiden aikana sinulla ei ole oikeutta saada 

korvausta uusista vahingoista. 

5  Vakuutetut 
Tämän vakuutuksen voivat ottaa yksityishenkilöt, jotka ovat 

tehneet tai jotka tekevät lainasopimuksen Bank Norwegianin, en 

filial av Nordax Bank AB (publ) (yksinomainen Nordax Bank AB 

(publ)),  kanssa.  

Voit tehdä vakuutussopimuksen, mikäli seuraavat edellytykset 

täyttyvät:  

- olet kirjoilla Suomessa ja kuulut Suomen 

sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, 

- sinulla on lainasopimus Bank Norwegianin kanssa, 

- olet ollut toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään 

20 viikkotunnin työajalla vähintään 6 peräkkäistä kuukautta 

välittömästi ennen vakuutuksen ottamista tai olet 

kokopäiväisesti työskentelevä yksityisyrittäjä, 

-  kuulut suomalaiseen työttömyyskassaan, 

- olet täyttänyt 18 mutta et 65 vuotta; vakuutus on kuitenkin 

voimassa sen vuoden loppuun saakka, jolloin olet täyttänyt 67 

vuotta  

Jos et täytä kaikkia edellytyksiä vakuutussopimuksen 

tekohetkellä, vakuutuskorvausta saatetaan alentaa tai se 

voidaan evätä kokonaan.  

6  Koska vakuutus on voimassa  
Vakuutus tulee voimaan sinä päivänä, jona Bank Norwegian 

maksaa sinulle lainasumman edellyttäen, että vakuutus voidaan 

myöntää (ks. 5 kohta).  

Vakuutusturva uudistetaan automaattisesti yhdeksi (1) 

kuukaudeksi kerrallaan, kunnes se irtisanotaan tai sen 

päättymispäivä saavutetaan (ks. 15, 16 ja 17 kohta). 

7  Korvauskäsittely 
Korvauskäsittelyn suorittaa Crawford & Company (Norway) AS, 

Kjørbokollen 30, 1300 Sandvika, Norja. 

 

 

8  Vakuutusturva ja vakuutusmäärä 
8.1 Vakuutus tilapäisen työkyvyttömyyden varalta 

8.1.1 Tilapäistä työkyvyttömyyttä koskevat korvaussäännöt 

Korvausta maksetaan henkilölle, jolla on oikeus saada 

sairauspäivärahaa tai sairauskorvausta kansaneläkelaitokselta 

(KELA) ja josta tulee tilapäisesti vähintään 50 %:sesti työkyvytön. 

Vakuutussopimuksen tekopäivästä laskettava edellytysten 

täyttymisaika on 30 päivää. Sinulla ei ole oikeutta saada 

vakuutuskorvausta edellytysten täyttymisaikana.  

Jos sinusta tulee tilapäisesti työkyvytön edellytysten 

täyttymisajan jälkeen, vakuutuksesta voidaan maksaa 

kuukausittainen korvaus enintään 12 kuukauden ajan (360 

päivää) edellyttäen, että vakuutusmaksu on maksettu koko 

kaudelta. Jos sinulle on myönnetty korvaus tilapäisen 

työkyvyttömyyden vuoksi ja olet sen jälkeen tervehtynyt, sinulla 

ei ole oikeutta korvaukseen samasta syystä seuraavien 12 

kuukauden aikana, laskettuna ensimmäisen kauden viimeisestä 

korvauspäivästä. Sinulla voi sitä vastoin olla oikeus korvaukseen 

muusta syystä tai uuden edellytysten täyttymisajan kuluttua. 

Korvausta voidaan maksaa enintään kolmelta 12 kuukauden 

pituiselta kaudelta eli yhteensä 36 kuukautta. Vastentahtoisen 

työttömyyden vuoksi vakuutuksesta voidaan maksaa korvausta 

enintään 12 kuukautta (360 päivää) vakuutustapahtumaa 

kohden ja yhteensä 36 kuukautta.  

Korvausta voidaan maksaa tilapäisen työkyvyttömyyden 31. 

päivästä alkaen. Ensimmäiset 30 päivää ovat niin kutsuttu 

karenssiaika.  

Jotta vakuutuksenantaja voi suorittaa korvausta tilapäisen 

työkyvyttömyyden vuoksi, sinun on liitettävä 

vahinkoilmoitukseen jäljennös lääkärintodistuksesta, josta käy 

ilmi, että olet ollut sairauslomalla työsuhteestasi. 

Lääkärintodistuksesta pitää käydä ilmi diagnoosi, ja sinun on 

esitettävä asiakirjat maksetusta sairauspäivärahasta tai muut 

asiakirjat, joista ilmenee työnantajan maksaman 

korvauksen/palkan suuruus sairausloman aikana. Sinun on 

oltava lääkärin hoidossa koko tilapäisen työkyvyttömyysjakson 

ajan. Sinun on toimitettava vakuutuksenantajalle myös muut 

asiakirjat ja tiedot, joita vakuutuksenantaja voi perustellusti 

pyytää korvausasiasi ratkaisemista varten. 

 

 

 

 

 

VAKUUTUSMOMENTT
I 

EDELLYTYSTE
N 
TÄYTTYMISAIK
A 

KARENS
SI 

1. KORVAUSPÄIVÄ ENIMMÄISKORVAUS UUSI EDELLYTYSTEN 
TÄYTTYMISAIKA 

Työkyvyttömyys 30 päivää 30 päivää 31. päivä 1 000 euroa/kk., enint. 12 

kk. 

360 päivää 

Lähete psykologille 30 päivää 30 päivää - 300 euroa - 

Työntekijän 
työttömyys 

30 päivää 30 päivää 31. päivä 1 000 euroa/kk., enint. 12 

kk. 

360 päivää 

Yksityisyrittäjän 
työttömyys 

30 päivää 60 päivää 61. päivä 1 000 euroa/kk., enint. 12 

kk. 

360 päivää 

Avioero/asumusero 30 päivää 30 päivää Kertasuoritus 2 500 euroa - 

Kuolema - - Kertasuoritus 60 000 euroa - 



 
 

 

 

Jos diagnoosi, johon korvauspäätös perustuu, muuttuu 

sairausloman aikana, kyseinen päätös voidaan tarkistaa. 

Maksu suoritetaan juoksevasti, kunnes ensimmäinen seuraavista 

seikoista ilmenee: 

- palaat työhön vähintään 20 viikkotunnin työajalle; 

- sinulle on maksettu määrä, joka vastaa jäljellä olevaa velkaa; 

- sinulle on maksettu määrä, joka vastaa 12 kuukausimaksua; tai 

- vakuutuksen päättymispäivä saavutetaan. 

Vakuutuskauden aikana ilmenneen tilapäisen työkyvyttömyyden 

ensimmäinen päivä on päivä, joka on ilmoitettu 

kansaneläkelaitokselle (KELA) ensimmäiseksi sairauspäiväksi ja 

jonka kansaneläkelaitos (KELA) hyväksyy ensimmäiseksi 

ilmoittautumispäiväksi. 

Vakuutuksenantaja voi pyytää sinua tapaamaan toisen lääkärin 

tai lääketieteen asiantuntijan, joka ottaa kantaa siihen, oletko 

työkyvytön vakuutuksen mukaan. 

8.1.2  Tilapäistä työkyvyttömyyttä koskevatpoikkeukset ja 

rajoitukset 

Vakuutuksesta ei makseta korvausta seuraavissa tapauksissa: 

- kirurgiset toimenpiteet (esim. kosmeettinen kirurgia), jotka 

eivät ole lääketieteellisesti tarpeellisia elämänlaatusi 

säilyttämiseksi tai sen parantamisesti ja jotka tehdään 

ainoastaan omasta pyynnöstäsi; 

- tapaturma tai sairaus, jonka olet tahallisesti aiheuttanut 

itsellesi; 

- tapaturma tai sairaus, joka on aiheutunut osallistumisesta 

urheilukilpailuun tai harjoitukseen sellaisella tasolla, jota ei voida 

pitää kuntoliikuntana tai vapaa-ajan harrastuksena. 

Jos olet aikaisemmin hakenut ja sinulle on myönnetty korvausta 

tilapäisen työkyvyttömyyden vuoksi, et saa joutua samasta 

syystä sairauslomalle tervehtymistäsi seuraavien 12 kuukauden 

aikana, jotta sinulla olisi oikeus saada jälleen korvausta. 

8.1.3 Tilapäisestä työkyvyttömyydestä maksettava korvaus  

Vakuutuskorvaus maksetaan päivä-päivältä-periaatteen 

mukaisesti, ja se on kolmaskymmenesosa (1/30) 

kuukausittaisesta maksusta korvauspäivää kohden, laskettuna 

vahinkopäivästä. Vakuutuksesta korvataan lainan 

kuukausittainen lyhennys ja korko, enintään 1 000 euroa 

kuukaudessa korvausjaksolta. Korvaus suoritetaan jälkikäteen 

Bank Norwegianille jäljellä olevan lainan maksamiseksi. 

8.2  Vakuutus ja lähete psykologille 

8.2.1 Korvaussäännöt ja lähete psykologille 

Vakuutuksesta voidaan maksaa korvausta, jos saat Suomen  

perusterveydenhuollon kautta lähetteen laillistetulle 

psykologille.. Vakuutuksesta maksetaan kustannukset 

lääketieteellisesti tarpeellisesta hoidosta, jonka pitää käydä ilmi 

lääkärintodistuksesta. Voit saada korvausta enintään kolmelta 

(3) hoitokerralta. 

8.2.2  Korvaus ja lähete psykologille 

Jos saat edellytysten täyttymisajan jälkeen lähetteen laillistetulle 

psykologille, vakuutuksesta voidaan korvata enintään kolme (3) 

hoitokertaa ja enintään 100 euroa hoitokerralta. Korvaus voi 

toisin sanoen olla enintään 300 euroa vakuutuskauden aikana. 

Korvaus suoritetaan jälkikäteen Bank Norwegianille jäljellä 

olevan lainan maksamiseksi. 

8.3 Vakuutus vastentahtoisen työttömyyden varalta  

8.3.1  Vastentahtoista työttömyyttä koskevat korvaussäännöt 

Vakuutuksesta voidaan maksaa korvausta, jos työsi loppuu 

kokonaan työn puutteen tai uudelleenjärjestelyjen vuoksi tai kun 

työnantajan toiminta päättyy kokonaan tai osittain, etkä säilytä 

voimassa olevaa työsuhdettasi tai tee muuta ansiotyötä. 

Toistaiseksi voimassa olevan työsuhteesi, josta jäät työttömäksi, 

työajan on pitänyt olla vähintään 20 viikkotuntia vähintään 6 

peräkkäisen kuukauden ajan.  

Vakuutussopimuksen tekopäivästä laskettava edellytysten 

täyttymisaika on 30 päivää. Tämä tarkoittaa sitä, että 

vakuutuksesta ei makseta korvausta, jos sinusta tulee vastoin 

tahtoasi työtön ensimmäisten 30 päivän aikana.  

Jos sinusta tulee vastoin tahtoasi työtön edellytysten 

täyttymisajan jälkeen, vakuutuksesta voidaan maksaa 

kuukausittainen korvaus enintään 12 kuukauden ajan (360 

päivää) edellyttäen, että vakuutusmaksu on maksettu koko 

kaudelta. Jos sinulle on myönnetty korvausta vastentahtoisen 

työttömyyden vuoksi yhteensä 12 kuukauden ajan, uusi 

edellytysten täyttymisaika alkaa. Tämä tarkoittaa, että jotta 

sinulla olisi oikeus uuteen korvauskauteen, sinun pitää palata 

työhön vähintään 20 viikkotunnin työajalle vähintään 12 

peräkkäisen kuukauden ajaksi. Korvausta voidaan maksaa 

enintään kolmelta 12 kuukauden pituiselta kaudelta eli yhteensä 

36 kuukautta.  

Kun työsuhteesi on voimassa toistaiseksi, voit saada korvausta 

31. peräkkäisestä työttömyyspäivästä alkaen (ensimmäiset 30 

päivää ovat karenssi). Yksityisyrittäjä voi saada korvausta 61. 

peräkkäisestä työttömyyspäivästä alkaen (ensimmäiset 60 

päivää ovat karenssi). Molemmissa tapauksissa edellytetään, että 

vastentahtoisen työttömyyden ensimmäinen päivä on 

vakuutuskauden aikana ja edellytysten täyttymisajan jälkeen. 

Vastentahtoisen työttömyyden ensimmäinen päivä on se päivä, 

jona olet ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) 

asiakastietojärjestelmään työnhakijaksi.  

Jotta vakuutuksenantaja voi maksaa korvausta työttömyydestä, 

vahinkoilmoitukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat: 

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde: 

- jäljennös työnantajan irtisanomisilmoituksesta, josta käy ilmi 

työttömyyden syy;  

- työsuhteen muoto ja se, kuinka kauan olet ollut kyseisen 

työnantajan palveluksessa; 

- jäljennös työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) todistuksesta, 

josta ilmenee, että olet ilmoittautunut työnhakijaksi, sinulla on 

oikeus päivärahaan ja etsit aktiivisesti töitä; 

- jäljennös työttömyyskassan maksuerittelyistä siltä ajalta, jona 

haet korvausta. 

Yksityisyrittäjä: 

- asiakirjat, joissa vahvistetaan se, että yrityksesi toiminta on 

keskeytetty, lopetettu tai asetettu konkurssiin; 

- toiminnan päättymisen syy ja ajankohta; 

- jäljennös työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) todistuksesta, 

josta ilmenee, että olet ilmoittautunut työnhakijaksi, sinulla on 

oikeus päivärahaan ja etsit aktiivisesti töitä; 



 
 

 

- jäljennös työttömyyskassan maksuerittelyistä siltä ajalta, jona 

haet korvausta. 

Vakuutuksenantajan pyynnöstä on toimitettava myös muut 

asiakirjat ja tiedot, joita vakuutuksenantaja voi perustellusti 

pyytää korvausasiasi ratkaisemista varten. 

Maksu suoritetaan juoksevasti, kunnes ensimmäinen seuraavista 

seikoista ilmenee: 

- palaat työhön vähintään 20 viikkotunnin työajalle; 

- sinulle on maksettu määrä, joka vastaa jäljellä olevaa velkaa; 

- sinulle on maksettu määrä, joka vastaa 12 kuukausimaksua; tai 

- vakuutuksen päättymispäivä saavutetaan. 

8.3.2 Vastentahtoista työttömyyttä koskevat poikkeukset ja 

rajoitukset 

Vakuutuksesta ei makseta korvausta seuraavissa työttömyyden 

tapauksissa: 

- joudut työttömäksi 30 päivän kuluessa vakuutuksen 

alkamispäivästä (edellytysten täyttymisaika); 

- irtisanomisilmoitus on annettu tai irtisanominen on toimitettu 

vakuutukseen sovellettavan edellytysten täyttymisajan kuluessa; 

- olet irtisanonut työsuhteesi vapaaehtoisesti; 

- ammatissasi esiintyy säännöllisesti tai sesonkiluonteista 

työttömyyttä; 

- työttömyys on välitön seuraus irtisanomisesta, joka on johtunut 

työtehtävien laiminlyönnistä, osallistumisesta laittomaan 

työtaisteluun, työsulkuun tai muuhun luvattomaan toimintaan; 

- sinulla ei ole ollut työtä (vähintään 20 viikkotuntia) vähintään 6 

kuukauden ajan välittömästi ennen työttömäksi joutumista; 

- et ole ilmoittautunut työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimiston 

(TE-toimisto) asiakastietojärjestelmään; 

- olet yksityisyrittäjänä lopettanut kannattavan toiminnan (mikä 

on rinnastettavissa omaan irtisanomiseen); 

- ilmoitus tulevasta irtisanomisesta on annettu ennen 

vakuutuksen voimaantulopäivää. 

8.3.3 Vastentahtoisesta työttömyydestä maksettava korvaus 

Vakuutuskorvaus maksetaan päivä-päivältä-periaatteen 

mukaisesti, ja se on kolmaskymmenesosa (1/30) 

kuukausittaisesta maksusta korvauspäivää kohden, laskettuna 

vahinkopäivästä. Vakuutuksesta korvataan lainan 

kuukausittainen lyhennys ja korko, enintään 1 000 euroa 

kuukaudessa ja enintään 12 kuukautta korvausjaksolta. Korvaus 

suoritetaan jälkikäteen Bank Norwegianille jäljellä olevan lainan 

maksamiseksi.  

8.4 Avio- tai asumuserotilanteessa maksettava korvaus 

Vakuutuksesta maksetaan korvausta vakuutuksenottajalle, jolla 

on vireillä avio- tai asumusero sellaisen henkilön kanssa, jolla on 

yhteisiä lapsia vakuutuksenottajan kanssa. Vakuutuskorvausta 

voidaan hakea yhden kerran. Avioerolla tarkoitetaan sekä 

avioliiton päättymistä että rekisteröidyn parisuhteen 

purkamista. Vakuutussopimuksen tekopäivästä laskettava 

edellytysten täyttymisaika on 30 päivää. Tämä tarkoittaa, että 

vakuutuksesta ei makseta korvausta sellaisen avio- tai 

asumuseron osalta, joka tapahtuu 30 ensimmäisen päivän aikana 

vakuutuksen ottamisesta. 

Avio- tai asumuseron osalta vakuutuskorvaus voidaan myöntää 

30 päivän karenssin jälkeen. Vakuutuksesta korvataan 

ainoastaan yksi avioero- tai asumuserotapahtuma. 

8.4.1 Avio- tai asumuseroa koskevat korvaussäännöt 

Avioeron tai parisuhteen purkamisen osalta vakuutuskorvausta 

voidaan maksaa vasta, kun käräjäoikeuden avioerotuomio on 

saanut lainvoiman ja väestörekisteriin on kirjattu tieto siitä, että 

puolisot ovat kirjoilla eri osoitteissa. 

Kahden avopuolison asumuserotilanteessa edellytetään, että 

näiden ehtojen mukainen avopuolisoiden määritelmä täyttyy ja 

että puolisot ovat asumuseron jälkeen olleet kirjoilla eri 

osoitteissa 30 päivää. 

Jotta vakuutuksenantaja voi maksaa korvausta avio- tai 

asumuseron osalta, vahinkoilmoitukseen on liitettävä seuraavat 

asiakirjat:  

Avioero: 

- jäljennös käräjäoikeuden avioerotuomiosta; 

- digi- ja väestötietoviraston (DVV) antama todistus, josta käy ilmi 

sinun ja entisen puolisosi erilliset osoitteet ja se, mistä lähtien 

olette olleet kirjoilla näissä osoitteissa;  

- digi- ja väestötietoviraston (DVV) antama todistus yhteisistä 

lapsistanne.  

 

Sinun on toimitettava ote sekä itsestäsi että entisestä 

puolisostasi, jotta korvaus voidaan maksaa. 

Asumusero: 

- digi- ja väestötietoviraston (DVV) antama ote, jonka mukaan 

sinä ja entinen avopuolisosi olette olleet kirjoilla samassa 

osoitteessa vähintään viisi (5) vuotta ennen asumuseroa; 

- digi- ja väestötietoviraston (DVV) antama ote, josta käy ilmi 

sinun ja entisen puolisosi erilliset osoitteet ja se, mistä lähtien 

olette olleet kirjoilla näissä osoitteissa; 

-. digi- ja väestötietoviraston (DVV) antama todistus yhteisistä 

lapsistanne. 

Sinun on toimitettava ote sekä itsestäsi että entisestä 

avopuolisostasi, jotta korvaus voidaan maksaa. 

8.4.2 Korvausta koskevat poikkeukset ja rajoitukset 

erotilanteessa 

Vakuutuksesta ei makseta korvausta avio- tai asumuserossa, 

joka: 

- tapahtuu edellytysten täyttymisaikana 

8.4.3 Korvaus avio- tai asumuserotilanteessa 

Jos avioero tai asumusero tapahtuu edellytysten täyttymisajan 

jälkeen, vakuutuksesta voidaan maksaa 2 500 euron suuruinen 

kertakorvaus. Korvaus maksetaan suoraan sinulle.  

8.5  Vakuutus kuolemantapauksessa 

8.5.1  Kuolemaa koskevat korvaussäännöt 

Vakuutuksesta voidaan maksaa korvausta, jos 

vakuutuksenottaja kuolee vakuutuskauden aikana sairauden tai 

tapaturman seurauksena. Jotta korvaus voidaan maksaa, 

vakuutuksenantajalle on toimitettava kuolintodistus sekä 

todistus kuolinsyystä, potilaskertomuksesta tai 

ruumiinavauspöytäkirjasta, josta ilmenee kuolinsyy. 



 
 

 

Kuolinpesän edustajan on lisäksi toimitettava 

vakuutuksenantajalle asiakirjat ja muut tiedot,  joita 

vakuutuksenantaja voi perustellusti pyytää korvausasian 

ratkaisemista varten. 

8.5.2 Kuolemaa koskevat poikkeukset ja rajoitukset 

- alkoholin, huumausaineiden, uni- tai muiden lääkkeiden 

väärinkäyttö; 

- vahinko, jonka olet tahallisesti aiheuttanut itsellesi tai joka on 

syntynyt rikollisen toiminnan seurauksena. 

8.5.3 Korvaus kuolemantapauksessa 

Kun sairauden tai tapaturman seurauksena on kuolema, 

vakuutuksesta voidaan korvata lainasopimuksen jäljellä oleva 

velka vahinkopäivänä, korko ja kulut mukaan lukien. Jäljellä 

oleva velka ei saa kuolinpäivänä olla erääntynyt lainasopimuksen 

mukaan, ja vakuutuksesta maksettava korvaus on enintään 60 

000 euroa. Vakuutuskorvaukset maksetaan Bank Norwegianille. 

9 Vakuutusta koskevat yleiset poikkeukset 
Vakuutuksesta ei makseta korvausta vahingosta, joka liittyy 

suoraan tai epäsuorasti seuraaviin: 

sota, sotaan rinnastettava tilanne, sisällissota, sotilaalliset 

harjoitukset, terrorismi tai terroriteko, kapina, mellakka, atomi- 

tai ydinprosessi, viranomaisen toimenpide, takavarikko, lakko, 

työsulku, kauppasaarto tai vastaava tilanne; 

- radioaktiivinen säteily tai saastuminen minkä tahansa 

ydinpolttoaineen radioaktiivisuuden tai käytetyn tai kulutetun 

ydinpolttoaineen varastoinnista johtuvan ydinjätteen 

radioaktiivisuuden seurauksena; 

 

Jos annat tahallisesti tai tuottamuksellisesti vääriä tai 

epätäydellisiä tietoja, jotka ovat merkityksellisiä vakuutuksen 

kannalta, vakuutuksenantaja vapautuu vastuusta. 

10  Lainasumman korotus 
Jos muutat lainasopimusta vakuutuskauden aikana, kuten 

esimerkiksi korotat lainasummaa tai muutat laina-aikaa, uutta 

edellytysten täyttymisaikaa sovelletaan aikaisemman ja uuden 

lainasumman ja/tai laina-ajan erotukseen. Uusi edellytysten 

täyttymisaika käynnistyy samana päivänä kuin lainasopimuksesi 

muutos tulee voimaan. Edellytysten täyttymisaika on tilapäisen 

työkyvyttömyyden osalta 30 päivää ja vastentahtoisen 

työttömyyden osalta 30 päivää. 

11  Eri korvausosien välinen suhde 
Sinulla on oikeus korvaukseen vain yhdeltä korvausosalta 

kerrallaan. 

12 Vakuutuskorvaus 
Vakuutuksenantaja suorittaa vakuutusturvan perusteella 

mahdollisesti maksettavan korvauksen Bank Norwegianille sen 

myöntämän kuluttajaluoton maksamiseksi, paitsi jos korvaus on 

myönnetty avio- tai asumuseron perusteella, jolloin korvaus 

maksetaan suoraan sinulle. Korvaus vastaa lainasopimuksen 

mukaan kuukausittain maksettavaa lyhennystä ja korkoa, paitsi 

avio- tai asumuserotilanteessa, jolloin korvaus on kiinteä 2 500 

euron määrä.  Korvausta ei muuteta korvauskauden aikana. 

13 Vakuutuskorvauksen verotus 
Työkyvyttömyydestä ja työttömyydestä maksettava 

vakuutuskorvaus on vakuutuksenottajan veronalaista 

ansiotuloa. Näin ollen vakuutuksenottaja on velvollinen 

ilmoittamaan vakuutuskorvauksen veronalaisena tulona 

veroilmoituksessaan. 

Verotusta koskevat tiedot perustuvat 1.3.2021 voimassa olevaan 

tilanteeseen, ja ne saattavat muuttua sopimuskauden aikana. 

14 Keskeytys meneillään olevan korvauskauden 

aikana 
Jos sairastut uudelleen sen jälkeen, kun olet palannut koko- tai 

osa-aikatyöhön tilapäisen työkyvyttömyyden jälkeen, sinulla on 

oikeus saada jälleen vakuutuskorvausta, mikäli et ole 

työskennellyt kauemmin kuin 180 päivää.  

Jos sinusta tulee uudelleen työtön sen jälkeen, kun olet palannut 

koko- tai osa-aikatyöhön tai tilapäiseen työsuhteeseen 

vastentahtoisen työttömyyden jälkeen, sinulla on oikeus saada 

jälleen vakuutuskorvausta, mikäli et ole työskennellyt kauemmin 

kuin 180 päivää. 

Sinulla on oikeus korvauksen keskeyttämiseen yhteensä kolme 

kertaa. Kun keskeytys on päättynyt, korvausta maksetaan 

ehtojen mukaisesti korvauskauden jäljellä olevalta ajalta; 

korvauskausi ennen ja jälkeen keskeytystä saa kuitenkin olla 

yhteensä enintään 12 kuukautta. 

15 Vakuutusmaksun suorittaminen 
Maksat vakuutusmaksun Bank Norwegianille 

kuluttajaluottosopimukseen sovellettavan maksusuunnitelman 

mukaisesti. 

Jos vakuutusmaksua ei makseta ajallaan, vakuutuksenantaja voi 

irtisanoa vakuutuksen, mikäli maksun viivästyminen ei ole 

merkitykseltään vähäinen. Irtisanomisilmoitus lähetetään 

vakuutuksenottajalle, ja vakuutus päättyy 14 päivän kuluttua 

ilmoituksen lähetyspäivästä, mikäli vakuutusmaksua ei makseta 

tässä ajassa.  

Vakuutuksenantaja voi muuttaa vakuutusmaksua uuden 

vakuutuskauden alkaessa. Jos vakuutuksenantaja tekee tällaisen 

muutoksen, saat siitä ilmoituksen hyvissä ajoin ennen 

muutoksen voimaantuloa. 

16 Vakuutuskausi ja päättyminen 
Vakuutuskausi noudattaa lainan laskutuskautta, ja jokainen 

vakuutuskausi on näin ollen yksi (1) kuukausi. Vakuutus 

uudistetaan sen jälkeen automaattisesti yhdeksi (1) kuukaudeksi 

kerrallaan, ja voit irtisanoa sen päättymään ilman 

irtisanomisaikaa. Vakuutus päättyy myös, kun ensimmäinen 

seuraavista seikoista ilmenee: 

- päivä, jona Bank Norwegianilta saamasi laina on maksettu 

kokonaan takaisin, jolloin vakuutus päättyy 30 päivän kuluttua 

siitä, kun vakuutuksenantajan irtisanomisilmoitus on lähetetty; 

- vakuutuksenantaja irtisanoo vakuutuksen maksamattomien 

vakuutusmaksujen vuoksi; 

- päivä, jona siirryt eläkkeelle tai varhaiseläkkeelle, eivätkä 

vakuutusmomentit enää koske sinua; 

- vuoden lopussa täytät 67 vuotta  

- kuolema; tai 

- päivä, jona vakuutus päättyy 17 kohdan mukaan. 



 
 

 

17  Vakuutuksen irtisanominen 
17.1  Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa sopimus 

vakuutuskauden aikana 

Voit koska tahansa vakuutuskauden aikana irtisanoa 

vakuutuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Bank Norwegianille. 

Kun vakuutus irtisanotaan ennenaikaisesti, yli jäävästä 

vakuutusmaksusta palautetaan se osa, joka kohdistuu 

vakuutuksen päättymisen jälkeen jäljellä olevaan 

vakuutuskauteen. Määrä muodostuu vakuutuskauden 

päiväkohtaisesta vakuutusmaksusta, joka kerrotaan kauden 

jäljellä olevilla päivillä. Alle 8 euron suuruista vakuutusmaksua ei 

palauteta. 

17.2 Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa sopimus 

vakuutuskauden aikana 

Vakuutuksenantaja voi irtisanoa vakuutuksen 

vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) mukaisesti.  

18  Vakuutuksenantajan oikeus muuttaa 

vakuutusta 
Vakuutuksenantaja voi muuttaa vakuutuksen sisältöä ja ehtoja 

uuden vakuutuskauden alkaessa. Jos vakuutuksenantaja tekee 

tällaisen muutoksen, saat siitä kirjallisen ilmoituksen vähintään 

yhtä kuukautta etukäteen. 

19 Yleiset ehdot 
19.1 Velvollisuus ilmoittaa vahingosta ja vanhentuminen 

Vakuutuskauden aikana tapahtunut vahinko on ilmoitettava 

välittömästi Bank Norwegianin Omilla sivuilla tai Bank 

Norwegian -mobiilisovelluksessa siten, että lähetät 

vahinkoilmoituksen ja muut asiakirjat. Lähetettävien asiakirjojen 

tyyppi riippuu ilmoitettavasta vahingosta, ja ne mainitaan 

vastaavan vakuutusmomentin kohdalla. Korvausvaatimus on 

kuitenkin esitettävä yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun 

korvauksen hakija on saanut tiedon vakuutustapahtumasta ja 

joka tapauksessa kymmenen (10) vuoden kuluessa 

vakuutustapahtumasta tai siitä aiheutuneesta vahingosta. Jos 

korvausvaatimus esitetään myöhemmin, vakuutuksenantaja 

vapautuu vastuusta. 

Vakuutuksenantajan korvauspäätöstä koskeva kanne on 

nostettava kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen 

oikeutettu on saanut kirjallisen päätöksen ja tiedon tästä 

määräajasta. Muutoin kanneoikeus on menetetty. 

Vakuutuksenantaja voi suorittaa korvauksen vasta saatuaan 

kaikki asiakirjat, jotka osoittavat oikeutesi korvaukseen. Mikäli 

korvausasian ratkaisu edellyttää muita asiakirjoja tai 

täydennyksiä, korvauskäsittelijä voi pyytää sinulta niitä. 

Jos edellä mainittuja asiakirjoja ei toimiteta, korvauskäsittely voi 

viivästyä tai johtaa siihen, että vakuutuksenantaja ei voi maksaa 

korvausta. 

19.2  Tiedonantovelvollisuus 

Vakuutuksenottaja ja vakuutettu on vakuutuksenantajan 

pyynnöstä velvollinen antamaan tietoja, joilla voi olla merkitystä 

vakuutuksen tarjoamisen/ottamisen, laajentamisen tai 

uudistamisen kannalta. Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti 

voi johtaa siihen, että vakuutuskorvausta makseta tai 

korvausmäärä on sovittua alhaisempi. Virheelliset tiedot voivat 

myös johtaa vakuutuksen irtisanomiseen.  

Vakuutetun on ilmoitettava ryhmän edustajalle tai 

vakuutuksenantajalle siitä, ettei hän enää voi kuulua 

ryhmäetuvakuutuksen piiriin.  

Ryhmän edustaja on velvollinen ilmoittamaan 

vakuutuksenantajalle, jos vakuutettu poistuu vakuutukseen 

oikeutettujen ryhmästä. 

19.3 Vanhentuminen 

Vakuutuskorvausta tai muuta vakuutusturvaa haluavan on 

nostettava kanne kymmenen (10) vuoden kuluttua siitä 

ajankohdasta, jona sellainen olosuhde ilmenee, joka 

vakuutussopimuksen mukaan oikeuttaa tällaiseen turvaan. Jos 

vakuutusturvaa haluava on esittänyt vaatimuksen 

vakuutuksenantajaa kohtaan ensimmäisessä kappaleessa 

mainitussa ajassa, määräaika kanteen nostamiselle on aina kuusi 

(6) kuukautta siitä, kun vakuutuksenantaja on ilmoittanut 

lopullisen kantansa vaatimukseen. Jos kannetta ei nosteta 

tämän kohdan mukaisesti, oikeus vakuutuskorvaukseen 

menetetään. 

19.4 Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin 

Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta 

koskevat erimielisyydet ratkaistaan suomalaisessa 

tuomioistuimessa. Tämä koskee myös erimielisyyttä vahingosta, 

joka on tapahtunut ulkomailla. Mahdollisen erimielisyyden voi 

käsitellä myös Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 

00531, Helsinki, puh. 029 566 5200, www.kuluttajariita.fi. Voit 

myös nostaa kanteen vakuutuksenantajaa vastaan yleisessä 

tuomioistuimessa. 

19.5 Valitukset 

Ota vakuutusta koskevissa valitusasioissa yhteyttä AmTrust 

Nordic AB:hen, Linnégatan 14, 114 47 SE-Tukholma, tai 

sähköpostitse osoitteeseen klagomal@amtrustgroup.com. Asiasi 

käsitellään nopeasti, tehokkaasti ja huolellisesti. AmTrust Nordic 

ilmoittaa mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivän kuluessa 

kirjallisesti siitä, kuinka AmTrust on arvioinut asian ja millä tavoin 

AmTrust on käsitellyt sitä. Jos valitustasi ei voida hyväksyä, sitä 

koskeva päätös perustellaan. 

19.6  Vahinkoasian uudelleenkäsittely 

 Jos et ole tyytyväinen vahinkoasiaa koskevaan päätökseen, 

vakuutuksenantaja voi käsitellä asian uudelleen. 

Uudelleenkäsittelyä koskeva pyyntö on toimitettava kirjallisesti 

osoitteeseen AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 SE-

Tukholma, tai sähköpostitse osoitteeseen 

infonordic@amtrustgroup.com. AmTrustin vahinkolautakunta 

käsittelee sitten uudelleen korvausvaatimuksesi. 

Uudelleenkäsittelyä koskeva päätös annetaan kirjallisesti 

kahden viikon kuluessa sitä koskevan pyynnön saapumisesta. 

Vakuutuksenantajan päätöksen voi tutkia myös 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) 

Porkkalankatu 1 

00180 Helsinki 

www.fine.fi  

FINE antaa neuvoja ongelmissa, jotka koskevat vakuutus-, 

pankki- ja arvopaperitoimintaa, ja ratkaisee näistä toiminnoista 

tehtyjä valituksia. 

19.7 Voimassa olevien säännösten vastaiset transaktiot 

Vakuutuksenantaja ei maksa vakuutuskorvausta siltä osin kuin 

vahingosta maksettava korvaus on ristiriidassa Euroopan 

unionin tai Suomen päättämien pakotteiden tai saarron kanssa. 

Tämä koskee myös USA:n asettamia pakotteita tai saartoja, 

mikäli ne eivät ole ristiriidassa eurooppalaisten tai Suomen 

lakien tai säännösten kanssa. Jos maksu ei tavoita 



 
 

 

vastaanottajaa pakotteiden vuoksi, AmTrust International 

Underwriters DAC:n katsotaan täyttäneen sopimuksen mukaiset 

velvollisuutensa. Jos vakuutuksen voimaantulon jälkeen käy 

ilmi, että vakuutuksenottaja, vakuutuksen kohde tai edunsaaja 

on pakotteiden tai saarron kohteena, vakuutuksenantajalla on 

oikeus irtisanoa vakuutus päättymään ennenaikaisesti. 

19.8  Henkilötiedot 

Vakuutuksenantajalle annettuja henkilötietoja käsitellään 

voimassa olevien tietosuojalakien ja yhtiön käytänteiden 

mukaisesti. Vakuutuksenantaja on sinua koskevien 

henkilötietojen rekisterinpitäjä, ja tiedot henkilötietojen 

käsittelystä löytyvät osoitteesta www.amtrustnordic.se. 

 

 


