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Tämä on lyhyt kuvaus vakuutuksesta. Vakuutuksen tarkemmat tiedot löydät tuotekuvauksesta sekä vakuutusehdoista. 

Asiakaspalvelumme voi myös lähettää dokumentit pyynnöstäsi kotiisi postitse. 
 

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä? 
Maksuvakuutus turvaa lainan takaisinmaksua, jos jotain odottamatonta sattuisi. Pitkäkestoisen sairausloman, työttömäksi tai 

lomautetuksi joutumisen tai eläkeläisellä sairaalahoitoon joutumisen varalta on hyvä olla maksuvakuutus. 

 Mitä vakuutus kattaa? 

 Omasta tahdosta riippumaton työttömyys tai lomautus 

(koskee palkansaajia) 

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi yli 30 päivän ajaksi, korvaa 

vakuutus luottosopimuksen mukaiset kuukausilyhennykset 

työttömyyden ajalta, mutta enintään 12 kuukaudelta. 

 Sairausloma (koskee palkansaajia ja yksityisyrittäjiä) 

Jos joudut sairauslomalle yli 30 päiväksi, korvaa vakuutus 

luottosopimuksen mukaiset kuukausilyhennykset sairausloman 

ajalta, mutta enintään 12 kuukaudelta.  

 Sairaalahoito (koskee yksityisyrittäjiä, vanhuus-, varhais- 

tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevia) 

Jos joudut sairaalahoitoon yhteensä yli 5 päiväksi, korvaa vakuutus 

luotosta tavanomaisen kuukausilyhennyksen. Vakuutus korvaa 

lisäksi jokaiselta alkavalta 5 päivän jaksolta muut erääntyvät 

kuukausittaiset lyhennykset edellä määritellyn mukaisesti, 

kuitenkin enintään 12 kuukausilyhennystä 

 Tapaturmainen kuolema 

Tapaturmaisen kuoleman sattuessa korvataan kuolinpesälle 

vakuutuksenottajan velkaa vastaava määrä, kuitenkin enintään 

6.000 euroa 

 Mitä vakuutus ei kata? 

 Kausityöttömyydestä johtuvaa tai koeaikaa tai 

määräaikaista työsuhdetta seuraavaa työttömyyttä tai 

lomautusta. 

 Käteiskorvauksia ei makseta, vaan korvaus kohdistetaan 

Resurs Bankin luottotilille. 

 

 Onko vakuutusturvalle mitään 

rajoitteita? 

 Tapaturmaa, joka sattuu riskialttiin toiminnan 

yhteydessä, kuten vuorikiipeilyssä, benji-hypyissä tai 

lentourheilussa 

Vakuutus ei korvaa luottoa, joka on otettu sen jälkeen 

kun vakuutuksenottaja on saanut tiedon tai hänen olisi 

pitänyt saada tieto korvaukseen oikeuttavasta 

tapahtumasta. 

 

 

  Missä vakuutusturva on voimassa? 

 Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa sekä työ- että vapaa-aikana Pohjoismaissa sekä alle 12 kuukautta kestävän oleskelun aikana myös 

Pohjoismaiden ulkopuolella. 

 

  Mitkä ovat velvoitteeni? 

Jos joudut työttömäksi, on vaatimuksena, että olet työmarkkinoiden käytettävissä eli olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, 

etkä kieltäydy tarjotusta työstä 

 

    Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

Vakuutusmaksu veloitetaan kuukausittain luottotililtäsi Resurs Bankissa. Maksu käy ilmi kuukausilaskustasi. 

 

  Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 

Vakuutusturva tulee voimaan sinä päivänä, kun haet vakuutusta tai hyväksyt Resurs Bankin tarjouksen, jos vakuutus voidaan myöntää. 

Vakuutussopimusta jatketaan tämän jälkeen automaattisesti kuukaudeksi kerrallaan, ellei vakuutus- tai luottosopimus pääty tätä ennen. Vakuutus 

päättyy, jos laina maksetaan loppuun tai irtisanotaan sinun tai Resurs Bankin aloitteesta. 

 

  Miten irtisanon sopimuksen? 

Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen, jolloin vakuutus päättyy. Jos vakuutus irtisanotaan ennen sopimuskauden päättymistä, 

sovelletaan Suomen vakuutussopimuslain (543/1994) mukaisia vakuutusmaksujen palautussääntöjä.  

 

Resurs Bank Maksuvakuutus      
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja 

Yritys: Solid Försäkringsaktiebolag Suomen sivuliike,   Tuote: Maksuvakuutus 
Solid Försäkringsaktiebolag Suomen sivuliike (y-tunnus 1714344-6) c/o Resurs Bank, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa on ruotsalaisen Solid 
Försäkringsbolagin sivuliike. Vakuutuksenantaja: Solid Försäkringsaktiebolag (Solid Insurance), rek.nro: 516401-8482, osoite: Landskronavägen 
23, 252 32 Helsingborg, Sverige. Vakuutuksenantaja on Ruotsin Finanssivalvonnan (Finansinspektionen) alainen ja sillä on oikeus harjoittaa 
vakuutustoimintaa. Kotipaikka Helsingborg, Ruotsi. 


