
SmartDrive Maksuturva 
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: AXA France IARD - Sivuliike Suomi (2922649-2) sekä AXA France

VIE - Sivuliike Suomi (2922515-8).

Tuote: Turva työkyvyttömyyden, työttömyyden (palkansaajat) ja 
vakavan sairauden (yrittäjät) varalle

Tämä asiakirja on yhteenveto vakuutuksen tärkeimmistä kohdista ja rajoituksista. Asiakirjaa ei ole luotu sinun yksilöllisiin tarpeisiisi. Täydelliset ennen 
sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta annetaan tuoteselosteessa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa. 

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?

SmartDrive Maksuturvan tarkoituksena on antaa turvaa työkyvyttömyyden, työttömyyden tai vakavan sairauden varalta sellaiselle henkilölle, joka on tehnyt 
sopimuksen autorahoituksesta tai leasingista. Kyseessä on vapaaehtoinen vakuutus. Voit ottaa turvan, kun olet 18-60-vuotias sekä vakuutuksen edellyttämällä 
tavalla terve ja täytät työssäoloehdon. 
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Mitä vakuutus kattaa?

£

Mitä vakuutus ei kata?

£

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Missä vakuutusturva on voimassa?

£

Mitkä ovat velvoitteeni?

• Vakuutusta haettaessa tulee antaa vakuutusyhtiön pyytämät tiedot.
• Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos sopimusta tehtäessä annetuissa tiedoissa on puutteita tai niissä on tapahtunut olennaisia muutoksia.
• Jos vakuutettu hakiessaan korvausta on vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, voidaan korvausta kohtuudella alentaa tai 

evätä. 

Vakuutusmaksu maksetaan kuukausittain eräpäivään mennessä. 
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Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen kirjallisella ilmoituksella. 

Turva tilapäisen työkyvyttömyyden varalta.

Turva tuotannollisista tai taloudellisista syistä johtuvan 
työttömyyden varalta palkansaajille.

Edellä mainituista korvataan enintään valitsemasi turvatason 
mukaan 300-700 euroa kuukaudelta vakuutusehtojen 
mukaisesti. Korvauksen enimmäismäärä käy ilmi 
vakuutussopimuksestasi.

Turva vakavan sairauden varalta yrittäjille (syöpä, 
sydäninfarkti, sepelvaltimoiden ohitusleikkaus, munuaisten 
vajaatoiminta, aivohalvaus, suuri elinsiirto, MS-tauti). Vakavan 
sairauden turvasta korvataan kertakorvauksena 25 000 euroa. Vakavan sairauden turva koskee vain yritystoimintaa 

harjoittavia henkilöitä, jotka eivät ole oikeutettuja 
työttömyyskorvaukseen.

Vakavan sairauden turva ei kata syöpää, joka diagnosoidaan 
kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen ottamisesta.

Työttömyyden korvauksen maksamisen edellytyksenä on, 
että vakuutuksen alkamispäivästä on kulunut vähintään 60 
päivää, kun vakuutettu saa tiedon tulevasta työttömyydestä 
ja sen seurauksena joutuu työttömäksi. 

Omavastuu on työkyvyttömyyden osalta 30 päivää, ja 
työttömyyden osalta 60 päivää, jonka jälkeen korvausten 
maksu alkaa. 

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Työttömyyskorvausta maksetaan vain, jos vakuutettu jää työttömäksi Suomessa tai suomalaisen työnantajan 
palveluksesta ulkomailla. 

Vakuutustapahtumaa, josta vakuutettu oli tietoinen vakuutusta 
ottaessaan.

Vakuutusehdoissa erikseen määriteltyjä korvausrajoituksia.

Vakavan sairauden turva ei kata muita kuin edellä lueteltuja 
sairauksia. 

Vakuutus ei korvaa hoitokuluja tai lääkekuluja

• Vakuutus tulee voimaan vakuutushakemuksen allekirjoituspäivänä edellyttäen,  että vakuutusyhtiö voi myöntää vakuutuksen. 
• Vakuutus päättyy kun alkuperäinen rahoitus- tai leasingsopimus päättyy, kun vakuutus on ollut voimassa 5 vuotta, tai sen kuukauden lopussa, jolloin 

vakuutettu täyttää 65 vuotta. 
• Muut päättymissyyt on lueteltu vakuutusehdoissa kohdassa 4.2. 

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?




