Handelsbanken Liv - Lainaturva vakuutusehdot 15.11.2013
1. Vakuutusjärjestely
Handelsbanken Liv - Lainaturva on henkivakuutus, joka on tarkoitettu Svenska Handelsbanken AB
(julk) Suomen sivukonttoritoiminnan (jatkossa myös "pankki" tai "Handelsbanken") ja Stadshypotek AB
(julk), Suomen sivukonttoritoiminnan (jatkossa myös Suomen Asuntoluottopankki) luotonsaajaasiakkaille. Vakuutuksen myöntää ruotsalainen Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag (jatkossa
"Handelsbanken Liv").
Vakuutuksen myöntäjän organisaatiotunnus on 516401-8284 ja pääkonttorin osoite Blasieholmstorg 12,
111 83 Stockholm.
Vakuutuksen tarkoitus on turvata pankin myöntämän luoton takaisinmaksu vakuutuksenottajan
kuolintapauksessa. Vakuutuksenottajan ja Handelsbanken Livin välillä solmitaan vakuutussopimus,
jonka laajuus ilmenee näiden ehtojen kohdasta 5. Jos samasta luotosta vastaa useampi velallinen,
tehdään jokaisen kanssa oma erillinen vakuutussopimus.

Vakuutuskorvausta ei makseta, jos
- vakuutettu on tehnyt itsemurhan ennen kuin vuosi on kulunut vakuutuksen alkamisesta. Jos
vakuutettu on tehnyt itsemurhan ennen kuin vuosi on kulunut vakuutusturvan nostamisesta,
vakuutuskorvausta ei tältä osin makseta.
- vakuutettu on menehtynyt osallistuessaan sotaan tai aseelliseen selkkaukseen Suomen ulkopuolella
tai menehtynyt tällaisissa olosuhteissa saamiinsa vammoihin. Tämä rajoitus ei koske osallistumista
kansainvälisiin rauhanturvatehtäviin.
- vakuutettu on menehtynyt ihmisiä joukoittain tuhonneen ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitteen
äkillisestä vaikutuksesta.
Vakuutuskorvauksen maksamiseen voi vakuutussopimuslain mukaan vaikuttaa myös, jos vakuutettu
vilpillisesti,
tahallisesti
tai
vähäistä
suuremmalla
huolimattomuudella
laiminlyö
tiedonantovelvollisuutensa.

2. Vakuutettu - kenelle vakuutus voidaan myöntää?
Lainaturvavakuutus voidaan myöntää henkilölle,
a) joka on täyttänyt 18, mutta ei 55 vuotta
b) jolla on luotto ja luotonhoitotili Handelsbankenissa ja
c) joka on terve ja työkykyinen.
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on oltava sama henkilö, jolla on oltava suomalainen henkilötunnus.

10. Vakuutuskorvauksen hakeminen ja maksaminen
Edunsaajan on omalla kustannuksellaan esitettävä Handelsbanken Liville kuolintodistus, josta
vakuutetun kuolinsyy ilmenee, sukuselvitys vakuutetusta ja virkatodistus edunsaajista sekä muukin
tarvittava selvitys, jota kohtuudella voidaan vaatia. Lisäksi korvaushakemukseen on liitettävä selvitys
vakuutetun luotoista ja niiden pääomista Handelsbankenissa. Handelsbanken Livillä on oikeus omalla
kustannuksellaan hankkia mahdollisia lisäselvityksiä.
Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksesta ja
viimeistään 10 vuoden kuluttua vakuutetun kuolemasta.

3. Vakuutuksen voimaantulo ja myöntäminen
Vakuutus myönnetään vakuutuksenottajan täysin täyttämän allekirjoitetun vakuutushakemuksen ja
allekirjoitetun täydellisen terveysselvityksen perusteella. Lisäedellytys vakuutuksen myöntämiselle on,
että pankki voi myöntää vakuutukseen liitettävän luoton.
Vakuutushakemuksen ja terveysselvityksen perusteella Handelsbanken Liv suorittaa yhtiön
riskienarviointiperusteiden mukaisen terveysarvioinnin. Silloin hakijalta voidaan vaatia lisäselvityksiä
terveydentilastaan.
Hakijan on ennen vakuutuksen myöntämistä tai lainaturvamäärän korottamista kirjallisesti vastattava
totuudenmukaisesti ja täysin Handelsbanken Livin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä yhtiön vastuun
kannalta. Jos tiedot eivät ole oikeita, määräytyy yhtiön vastuu vakuutussopimuslain mukaan. Lisäksi
vakuutetun on vakuutuksen voimassa ollessa ilman aiheetonta viivytystä oikaistava antamansa vääriksi
tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.
Handelsbanken Livin vastuu alkaa, ellei muuta erikseen sovita, kun asianmukaisesti täytetty
vakuutushakemus on lähetetty Handelsbanken Liviin, jos on ilmeistä että vakuutus olisi myönnetty.
Jos terveysselvitys edellyttää erityistä riskiarviointia, alkaa vastuu vasta kun vakuutus on myönnetty.
Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja saa erikseen siitä ilmoituksen.
4. Vakuutusmaksu ja sen maksaminen
Vakuutusmaksu perustuu vakuutetun ikään ja vakuutusturvan määrään siten kuin vakuutuksen
laskuperusteissa on määritelty. Vakuutusmaksu maksetaan kuukausittain sovittuna eräpäivänä
vakuutusyhtiön hyväksymillä maksutavoilla. Vakuutusmaksu lasketaan vakuutukseen sisältyvien
lainojen pääomista laskutuspäivää edeltävänä pankkipäivänä. Suoritettua vakuutusmaksua ei makseta
takaisin, vaikka vakuutusturvan määrä pienenisi kuukauden aikana.
Jos vakuutusmaksu viivästyy, on Handelsbanken Livillä oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14
päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Vakuutus ei kuitenkaan pääty, jos vakuutettu
maksaa vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä. Vakuutus ei myöskään pääty, jos
laiminlyönti on johtunut maksuvaikeuksista, joihin vakuutettu on joutunut sairauden, työttömyyden tai
muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään. Tällaisessa tilanteessa on otettava yhteyttä
Handelsbanken Liviin mahdollisimman pian. Vakuutus päättyy tällöinkin aina viimeistään kolmen
kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä.
Vakuutettu voi saada päättyneen vakuutuksen uudelleen voimaan ilman uutta terveysselvitystä
maksamalla erääntyneet vakuutusmaksut kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä.
Vakuutussopimus tulee tällöin uudelleen voimaan kello 24.00 maksun suorittamispäivänä.
5. Vakuutusturva
Kun vakuutus myönnetään, vahvistetaan vakuutuksen antama suurin vakuutusturva. Vakuutusturva voi
olla korkeintaan vakuutukseen kuuluvien luottojen pääoman määrä, silti aina korkeintaan 200.000
euroa. Pienin luottopääoma, johon vakuutus voidaan kytkeä, on 20.000 euroa. Näissä rajoissa vakuutus
kattaa aina luoton pääoman tai sovitun osan siitä sinä päivänä kun kuolintapaus sattuu. Vakuutettu
ilmoittaa hakemuksessa kuinka suuren osan luoton pääomasta haluaa vakuutuksen kattavan.
Vakuutusturvan laajuus ilmenee vakuutetun saamasta vakuutuskirjasta. Vakuutuskirjasta ilmenee muun
muassa mitkä luotot vakuutukseen on liitetty sekä vakuutusturvan määrä.
6. Vakuutusturvan muuttaminen
Jos vakuutettu ottaa uuden luoton tai jos vakuutukseen kytketyn luoton lyhennyssuunnitelmaa
muutetaan niin, että luoton pääoma kasvaa, voidaan vakuutusturvaa nostaa. Vakuutuksenottajan on
tällöin tehtävä uusi vakuutushakemus ja annettava uusi terveysselvitys. Jos Handelsbanken Liv katsoo,
että vakuutetun terveydentila ei ole tyydyttävä tai jos vakuutettu on muutoksenhakuaikana täyttänyt 55
vuotta, ei vakuutusturvan muutosta voida myöntää.
7. Edunsaaja
Vakuutetulla on oikeus määrätä vakuutuksen edunsaaja. Edunsaajat ilmenevät vakuutuskirjasta.
Edunsaajamääräyksen muutoksesta tai peruutuksesta on ilmoitettava Handelsbanken Liville kirjallisesti.
Edunsaajamääräys sisältää tarkoitemääräyksen, jonka mukaan vakuutuskorvaus käytetään
vakuutussopimuksessa mainittujen luottojen pääomien takaisinmaksuun. Kuitenkin mahdolliset
maksamattomat vakuutusmaksut vähennetään vakuutuskorvauksesta. Vakuutetulla tai pankilla ei ole
oikeutta yksipuolisesti muuttaa tätä määräystä.
8. Vakuutuksen tuottaman oikeuden panttaus
Vakuutuksen tuottamat oikeudet pantataan pankille ja Suomen Asuntoluottopankille luottojen pääomien
vakuudeksi.

12. Vakuutusehtojen, -maksun ja -laskuperusteiden muuttaminen
Handelsbanken Livillä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksua ja sen laskuperusteita
muutosta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien, jos
- muutoksen syynä on uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys
- muutokseen on syytä yleisen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen takia ja sopimuksen
sisältö ei muutu olennaisesti.
Muutoksesta ja sen perusteista ilmoitetaan vakuutetulle kirjallisesti viimeistään 30 päivää ennen
muutoksen voimaantuloa.
Lisäksi Handelsbanken Livillä on oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole
vaikutuksia vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.
13. Ylivoimainen este
Handelsbanken Liv ei suorita viivästyskorkoa eikä myöskään vastaa menetyksestä, joka aiheutuu
ylivoimaisesta esteestä, kuten suomalaisesta tai ulkomaisesta lainsäädännöstä, suomalaisen tai
ulkomaisen viranomaisen toimesta, sotatoimesta, terrori-iskusta, lakosta, saarrosta, boikotista,
työsulusta tai vastaavasta tekijästä.
Lakosta, saarrosta, boikotista, tai työsulusta aiheutuva vastuunrajoitus koskee myös tilanteita joissa
Handelsbanken Liv on itse toimen kohteena tai on itse ryhtynyt tähän toimeen.
Handelsbanken Liv ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä huolimatta, että yhtiö on toiminut
normaalilla huolellisuudella.
14. Henkilötietojen käsittely
Handelsbanken Liv käsittelee asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön
mukaisesti sekä huolehtii toiminnassaan yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen
käsittelyssä.
Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään tai hänen edustajaltaan ja viranomaisten ylläpitämistä julkisista
rekistereistä. Liike- tai palvelutapahtuman niin edellyttäessä vakuutusyhtiö voi nauhoittaa puheluja ja
tallentaa viestejä varmistaakseen niiden sisällön. Tietoja voidaan luovuttaa vain lakiin perustuen.
Asiakassuhteen hoitamiseksi tarvittavia tietoja voidaan luovuttaa muille Handelsbanken-konsernin
yhtiöille.
Henkilö- ja asiakastietoja säilytetään henkilörekisterissä. Henkilötietolain rekisteriseloste on
pyydettävissä nähtävillä. Lisätietoja rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä
siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, samoin kuin ne tiedot, jotka ovat tarpeen
rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä löytyvät osoitteesta
www.handelsbanken.fi.
15. Muutoksenhaku
Vakuutuskorvausta koskevaan päätökseen tyytymätön on oikeuden menettämisen uhalla nostettava
kanne Suomessa olevan kotipaikkansa tai Helsingin käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä,
kun asianosainen sai kirjallisen tiedon päätöksestä ja tästä määräajasta. Asian saattaminen
kuluttajavalituslautakunnan, Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi
ei katkaise edellä mainittua määräaikaa. Maksutonta suositusta voi pyytää myös Handelsbankenin
vakuutuslautakunnalta Tukholmassa.
16. Lain soveltaminen
Näiden ehtojen ohella vakuutukseen sovelletaan Suomen vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen
lainsäädäntöä.
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9. Vakuutuskorvaus
Vakuutetun kuoltua edunsaajilla on oikeus sovittuun vakuutuskorvaukseen, jonka määrä ilmenee
kohdasta 5. Vakuutus ei kata mitään luoton korkoja.
Tarkoitemääräyksen ja panttaussitoumuksen johdosta vakuutuskorvaus maksetaan kuitenkin suoraan
pankille käytettäväksi vakuutukseen kytkettyjen luottojen takaisinmaksuun.

11. Vakuutusturvan päättyminen
Vakuutusturva päättyy:
- kun vakuutukseen kytkettyjen luottojen pääoma alittaa 1.700 euroa,
- sen kuukauden lopussa, jolloin vakuutettu täyttää 65 vuotta,
- vakuutetun tai Handelsbanken Livin kirjallisesti irtisanottua vakuutuksen.
Vakuutetulla on oikeus koska tahansa kirjallisesti irtisanoa vakuutus. Vakuutus päättyy silloin sinä
päivänä kun irtisanomisilmoitus on annettu tai lähetetty Handelsbanken Liville tai pankille, ellei
vakuutettu määrää muuta päättymisajankohtaa.
Handelsbanken Livillä on oikeus irtisanoa vakuutus
- jos vakuutettu tahallisesti tai vähäistä suuremmalla huolimattomuudella on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja jos vakuutusta ei olisi lainkaan myönnetty siinä tapauksessa että tiedot olisi
annettu oikeina ja täydellisinä; tai
- maksamattoman vakuutusmaksun johdosta (ks. kohta 4.).
Kun Handelsbanken Liv irtisanoo vakuutuksen, päättyy vakuutus irtisanomisilmoituksessa mainittuna
päivänä. Jos vakuutus on ollut voimassa yli vuoden, Handelsbanken Liv muistuttaa vakuutettua
vakuutuksen voimassaolon päättymisestä viimeistään kuukautta ennen sitä.
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