
TURVALLISTA RAHOITUSTA

TOYOTA TURVALLA!
Taloudellinen tilanteesi on kunnossa tänään, mutta elämässä voi sattua yllättäviäkin käänteitä,  
jotka saattavat vaikuttaa tilapäisesti maksukykyysi. Toyota Turva auttaa sinua hoitamaan 
rahoitus sopimuksesi kuukausieriä, mikäli tulosi pienenevät esimerkiksi työttömyyden tai tapa
turmasta johtuvan sairausloman johdosta.

MIKSI VAKUUTTAA ITSENSÄ?
Tiesitkö, mitä kaikkea suomalaisille sattuu ja 
tapahtuu tilastojen mukaan vuosittain? Noin  
1 000 000 tapaturmaa vuosittain, joista  
n. 800 000 tapahtuu vapaaajalla. Kaikista 
tapaturmista 100 000, ja vapaaajan tapa
turmista noin 70 000, johtaa sairaala hoitoon. 
Noin 10 000 työikäistä ihmistä kuolee 
tapturmissa vuosittain. Tulisitko toimeen 
ansio sidonnaisella työttömyys tai sairaus
päivärahallasi? Päivärahalle joutuminen 
pudottaa ansiotulojasi n.4060 %. Riittäisikö  
se arkesi pyörittämiseen?

MIKÄ ON TOYOTA TURVA?
Toyota Turva on vakuutuspaketti, joka tarjoaa 
turvaa työttömyyden ja tapaturman varalle.  
Voit turvata itsesi seuraavien tilanteiden 
varalta:
• Tuotannollisista ja taloudellisista syistä  

johtuva työttömyys
• Tapaturmasta aiheutunut työkyvyttömyys
• Tapaturmasta johtuva sairaalahoito
• Tapaturmainen kuolema

VAKUUTUSKORVAUS JA -MAKSU
Voit valita rahoitussopimuksesi kuukausierää 
vastaavan kuukausikorvauksen.

Vakuutuskorvauksen maksamiseen edelly
tämme, että vakuutetun tulee olla työtön ja 
rekisteröitynyt työvoimatoimistoon työttö mänä 
työnhakijana. Lisäksi edellytetään, että vakuu
tettu on oikeutettu työttömyyspäivärahaan. 
Vakuutuksen voimassaolo vaikuttaa korvauk
sen maksun omavastuuaikaan. Kun vakuutus 
on ollut voimassa alle 12 kuukautta, korvausta 
maksetaan kultakin seuraavalta työkyvyttö
myyspäivältä, kun työttömyys on kestänyt 
yhtäjaksoisesti 90 päivää. Vakuutuksen oltua 
voimassa yli 12 kuukautta, korvausta makse
taan 30 yhtäjaksoisen työttömyyspäivän 
jälkeen. 
Työttömyyskorvausta maksetaan saman työt
tömyyden perusteella enintään 12 kuu kau
delta, minkä jälkeen korvauksen maksaminen 
edellyttää 6 kuu kauden yhtäjaksoista työssä
oloa ja korvaus edellytysten uudelleen täyttä
mistä. Korvausta maksetaan koko vakuutuksen 
voimassaoloaikana enintään 24 kuukaudelta.

TYÖTTÖMYYSTURVAN  
KORVAUSRAJOITUKSET
Korvausta ei voi esimerkiksi saada, jos
• vakuutettu joutuu lomautetuksi
• vakuutettu on toiminut ammatissa, jossa 

kausittainen työttömyys on toistuvaa
• vakuutettu on ollut hänelle läheisen henkilön 

tai yhtiön palveluksessa tai on yritystoimintaa 
harjoittava henkilö

TURVA TAPATURMAISEN 
TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA
Tapaturmasta johtuva työkyvyttömyysturva on 
voimassa sekä palkansaajilla että yritystoimin
taa harjoittavilla henkilöillä.
Tilapäisen työkyvyttömyyden (sairausloma) 
perusteella maksetaan vakuutetulle kuu
kausikorvauksia, jos olet tapaturman vuoksi 
työkyvytön. 
Korvausta maksetaan kultakin seuraavalta työ
kyvyttömyyspäivältä, kun tilapäinen työkyvyt
tömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti 30 päivää. 
Työkyvyttömyyskorvausta maksetaan saman 
tapaturman perusteella korkeintaan 12 
kuu kaudelta. Korvausta maksetaan koko 
vakuutuksen voimassaoloaikana enintään 24 
kuukaudelta kaikista tapaturmista yhteensä. 
Korvausta haettaessa on vakuutetulla oltava 
lääkärin antama todistus työkyvyttömyydestä.

TAPATURMASTA AIHEUTUNUT 
SAIRAALAHOITO
Sairaalahoidon turva on voimassa vain yrittä
jällä. Saadakseen korvauksen sairaalassaolo
ajalta, on vakuutetun oltava sairaalahoidossa 
vähintään 7 perättäistä päivää tapaturman 
seurauksena. Tällöin maksetaan yhden kuu
kausierän suuruinen summa. Mikäli sairaala
hoito jatkuu, kuukausikorvausta maksetaan 30 

Korvausmäärä / kk 300 € 500 € 700 € 900 €

Hinta / kk 20 € 27 € 33 € 41 €

päivän välein jokaiselta sairaalassaolopäivältä 
(1/30). 
Korvausta maksetaan enintään yhteensä 12 
kuukaudelta samasta tapaturmasta aiheutu
neen sairaalahoidon perusteella ja yhteensä 
enintään 24 kuukaudelta useasta tapaturmas
ta aiheutuneen sairaalahoidon perusteella.

TAPATURMASTA AIHEUTUNUT KUOLEMA
Vakuutetun henkilön kuollessa tapaturmai
sesti maksetaan Toyota Turvasta 15 000 € 
suuruinen kertakorvaus. Turva on voimassa 
viisi vuotta turvan ottamishetkestä. Korvaus on 
tarkoitettu ensisijaisesti rahoituksen hoitoon. 
Edunsaajana on omaiset.

TAPATURMIEN KORVAUSRAJOITUKSET
Korvausta ei voi esimerkiksi saada, jos tapatur
man välittömänä tai välillisenä syynä on esim. 
jokin seuraavista:
• sairaudet, taudit, luonnollisesti ilmaantuvat 

vaivat ja rappeutumista aiheuttavat sairau
det.

• vakuutetun käyttämän alkoholin, lääkkeiden 
tai muun huumaavan aineen myrkkyvaikutus

• itse tahallisesti aiheutettu ruumiinvamma, 
itsemurha tai sen yritys

• bakteerin tai viruksen aiheuttama tartunta, 
tai hyönteisen pistosta tai puremasta saatu 
tartuntatauti

• kilpaurheilu tai sen harjoittelu
• erikoisharrastukset ja lajit esim.: nopeusajo 

tai laskuvarjohyppy, nopeus tai syöksylasku 
tai vastaava, laitesukellus, vuorikiipeily.

TAPATURMAN MÄÄRITELMÄ
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiin
vamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu 
vakuutetun tahtomatta vakuutuksen alkamisen 
jälkeen. Tapaturmana pidetään myös vakuute
tun tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpö
halvausta, auringonpistosta tai paleltumista.

VAKUUTUSMAKSUN VELOITUS
Vakuutusmaksun veloitus alkaa 30 päivän 
kuluttua vakuutussopimuksen voimaantulos
ta. Vakuutusmaksu hoituu vaivatta rahoitus
sopimuksen kuukausierän yhteydessä erilli
sellä laskulla.

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO
Vakuutuksenantajan korvausvastuu alkaa 30 
päivän kuluttua vakuutussopimuksen voimaan
tulosta. 
Vakuutus tulee voimaan silloin, kun vakuu
tuksenottaja on joko etäviestimellä antanut 
tai lähettänyt vakuutushakemuksen Toyota 
Finance Finland Oy:lle, ellei vakuutushake
muksessa ole muuta mainittu. Edellytyksenä 

Toyota Turva.
Vakuutuksen myöntää AXA.

Kuukausikorvaus on verotettavaa ansio tuloa. 
Korvaukset maksetaan lakisääteisistä ja vapaa
ehtoisista vakuutuksista maksettavien korvaus
ten lisäksi. Maksetuilla korvauksilla ei ole 
vaikutusta esimerkiksi sairaus tai työttömyys
päivärahoihin. Vakuutusmaksu hoituu vaivatta 
rahoitussopimuksen kuukausierän yhteydessä 
erillisellä laskulla.

KUKA VOI SAADA TOYOTA TURVAN?
Toyota Turvan voit saada mikäli sinulla on 
Toyota Finance Finland Oy:n kanssa uusi auto
rahoitussopimus
• Olet 18–60vuotias ja kotipaikkasi on Suomi
• Olet ollut keskeytyksettä työssä tai harjoit

tanut yritystoimintaa 6 viime kuukauden ajan, 
ja tämä jatkuu

• et ole tietoinen odotettavissa olevasta 
lomautuksesta tai työttömäksi joutumisesta.

TURVA TYÖTTÖMYYDEN VARALLE
Työttömyysturva on voimassa palkansaajilla. 
Työttömyysturvan perusteella vakuutetulle 
maksetaan kuukausikorvauksia, jos hänet on 
irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista 
syistä. 



on, että vakuutusyhtiö AXA myöntää vakuu
tuksen. Asiakkaalle lähetetään vakuutus ehdot. 
Vakuutus päättyy kun vakuutettu täyttää 
65vuotta tai vakuutus irtisanotaan. Muut 
päättymistapaukset on lueteltu vakuutus
ehdoissa.

KORVAUSTEN VEROTUS
Työttömyydestä, tapaturmaisesta työkyvyttö
myydestä ja sairaalahoidosta maksettavat 
kuukausikorvaukset ovat verotettavaa ansio
tuloa, josta vakuutusyhtiö suorittaa ennakon
pidätyksen.Lähiomaiselle maksettava korvaus 
on perintöveron alaista tuloa. Muulle edun
saajalle maksettava korvaus on veronalaista 
pääomatuloa. Tiedot perustuvat viimeisimpään 
voimassa olevaan verolainsäädäntöön. Yhtiöt 
eivät vastaa verotukseen mahdollisesti tulevis
ta muutoksista.

NÄIN HAET KORVAUSTA
Voit hakea korvausta AXAn verkkopalvelun 
kautta https://clp.partners.axa/fi/hae
korvausta tai soittamalla puhelinpalveluun  
p. 010 802 834*

TUTUSTU VAKUUTUSEHTOIHIN
Tämä esite ei ole täydellinen tuotekuvaus eikä 
korvaa vakuutusehtoja. Vakuutusehdot saat 
postitse vakuutuskirjan mukana.

YLEISET ENNAKKOTIEDOT ETÄMYYNNISTÄ
Ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakas
palvelu on saatavilla suomen kielellä. 
Ennakkotiedot annetaan Suomen lainsää
dännön mukaisina. Etäsopimiseen ja sopi
mukseen sovelletaan Suomen lakia. Tiedot 
vakuutuksen sisällöstä, vakuutuskorvausten 
perusteet sekä eri turvalajeihin liittyvät kor
vausrajoitukset ilmenevät vakuutusehdoista. 
Yleisistä korvausrajoituksista on säädetty 
vakuutussopimuslaissa. Vakuutuksen myöntä
jän tiedot sekä valvonta Vakuutuksen myöntää 
AXA France IARD  Sivuliike  Suomi (Ytunnus 
29226492). AXA France IARD – rekisteröity 
numerolla 722 057 460 Nanterren yritysrekis
teriin. Yhtiön kotipaikka on Nanterre, Ranska. 
Yhtiön pääkonttori: 313 Terrasses de l’Arche 
– 92727 Nanterre Cedex, Ranska. Yhtiö on 
Ranskan vakuutuslain alainen ja sen toimintaa 
valvoo Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris 
Cedex 9 +33 (0)1 49 95 40 00, https://acpr.
banquefrance.fr/. Yhtiötä edustaa Suomessa 
ja vakuutuksen myöntää AXA France IARD  
Sivuliike  Suomi (29226492). Suomen sivuliike 
on rekisteröity Patentti ja rekisterihallituksen 
ylläpitämään kaupparekisteriin.

SUOMEN SIVULIIKKEEN YHTEYSTIEDOT:
AXA, Hämeentie 15, PL 67, 00501 Helsinki.
Puhelin: +358(0)10 802 834*  
Sähköposti: asiakaspalvelu@partners.axa  
Postiosoite: AXA, PL 67, 00501 Helsinki, Suomi
*Puhelut palvelunumeroihin maksavat  
8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/ min. (sis ALV 24%). 
AXA nauhoittaa asiakaspalveluun tulevat 
puhelut. 

VAKUUTUSYHTIÖTÄ VALVOVIEN  
VIRANOMAISTEN YHTEYSTIEDOT:
Finanssivalvonta  
PL 103, 00101 Helsinki  
Puh. 010 183 51 
www.finanssivalvonta.fi
Autorité de Contrôle  
Prudentiel et de Résolution 61,  
rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9  
Puh. +33(0)1 49 95 40 00  
https://acpr.banquefrance.fr/

VAKUUTUSASIAMIES
AXAn asiamiehenä vakuutusturvan myyn
nissä toimii Toyota Finance Finland Oy ja ja 
Call Waves Solutions Finland Oy. Molemmat 
rekisteröity Suomessa Finanssivalvonnan 
rekisteriin vakuutusasiamieheksi. Kummankaan 
osapuolenomistus toistensa pääomasta ja 
äänimäärästä ei ylitä 10 %. Vakuutuksenantaja 
maksaa asiamiehelle vakuutusmaksuun 
perustuvaa palkkiota myynnistä ja lisäksi 
osan mahdollisesta vakuutusmaksutuotosta. 
Finanssivalvonta valvoo asiamiesten toimintaa.

YHTEYSTIEDOT:
Toyota Finance Finland Oy 
Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa 
Asiakaspalvelun puh. (09) 85182634 
Call Waves Solutions Finland Oy  
Kampinkuja 4, 78200 Varkaus

TIETOSUOJA JA TIEDONHALLINTATAVAT
Sekä AXA että asiamiehet käsittelevät henkilö
tietoja henkilötietojen käsittelyä koskevien 
lakien ja säännösten sekä vakuutuslainsäädän
nön mukaisesti. AXAn tietosuojaselosteen ja 
muun tietosuojainformaation saat osoitteesta 
clp.partners.axa/fi/tietosuoja.
Toyota Finance Finland Oy voi käyttää asiakas
rekisteriään myös asiakkailleen suunnattavaan 
markkinointiin mukaan lukien suoramarkki
nointi.

VAKUUTUSYHTIÖN VASTUUN RAJOITUKSET
Vakuutusyhtiö ei vastaa: – tähän sopimukseen 
sisältymättömistä kolmansille osapuolille mak
settavista kuluista. – välillisistä vahin goista, 
– vahingoista, jotka aiheutuvat vakuutus
yhtiön kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien 
ulkopuolella olevista seikoista, esimerkiksi 
tietoliikenteen katkeamisesta aiheutuvista 
vahingoista.

VAKUUTUKSEN ALKAMINEN
Vakuutus tulee voimaan, kun vakuutuksen
ottaja on joko etäviestimellä antanut tai 
lähettänyt vakuutushakemuksen, ellei 
vakuutushakemuksessa ole muuta mainittu. 
Edellytyksenä on, että AXA myöntää vakuu
tuksen. Vakuutusehdot lähetetään
vakuutussopimuksen mukana. Vakuutus on 
voimassa, kunnes se irtisanotaan tai päättyy 
vakuutusehtojen mukaisesti.

VAKUUTUKSEN IRTISANOMINEN
Vakuutus irtisanotaan ilmoittamalla kirjallisesti 
Toyota Finance Finland Oy:n asiakaspalveluun. 
Vakuutuksen ollessa irtisanottavissa koska 
tahansa, ei peruuttamisoikeutta ole.

KORVAUKSEN HAKUAIKA
Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, 
kun olet saanut tietää vakuutuksen voimassa
olosta, tapahtuneesta vahingosta ja sen 
seuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka 
tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa 
tapahtuneesta vahingosta, tai jos vakuutus on 
otettu henkilövahingon tai vahingonkorvaus
velvollisuuden varalta vahinkoseuraamuksen 
aiheutumisesta.

MUUTOKSENHAKU PÄÄTÖKSEEN
Mikäli olet tyytymätön korvauspäätökseen, 
ota ensin yhteyttä vakuutusyhtiöön. AXA, 
Korvauspalvelut PL 67, 00501 Helsinki tai 
puhelimitse 010 802 834. Korjaamme mahdol
liset virheet tai väärinkäsitykset.
Palveluun ja sitä koskevaan laskutukseen 
liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina 
ottaa yhteyttä ensisijaisesti Toyota Finance 
Finland Oy:n asiakasneuvontaan, puhelin 
(09) 8518 2634. Asiakkaan tulee viipymättä 
ilmoittaa rahoitusyhtiölle tai vakuutus yhtiölle 
palveluun liittyvästä virheestä ja siihen 
mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. Jos 
vakuutusyhtiön ja asiakkaan välillä ei pääs
tä neuvotellen ratkaisuun, voi asiakas ottaa 
yhteyttä FINEen (vakuutus ja rahoitusneuvon
ta), joka neuvoo ja auttaa kuluttajia vakuu
tusasioissa maksutta tai viedä eri mielisyyden 
ratkaistavaksi Vakuutuslautakuntaan tai 
Kuluttajariitalautakuntaan.
FINE Vakuutus ja rahoitusneuvonta. 
Porkkalankatu 1, 00180 HELSINKI  
Puh. (09) 6850 120  
www.fine.fi
Kuluttajariitalautakunta  
PL 306, 00531 HELSINKI  
Puh. 0100 86330 (vaihde)  
www.kuluttajariita.fi
Vakuutusyhtiön päätöstä koskeva kanne tulee 
laittaa vireille Suomessa olevan kotipaik
kasi käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjä
oikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun 
hän on saanut kirjallisen tiedon päätöksestä 
ja tästä määräajasta. Mahdollinen lautakunta
käsittely katkaisee kanteen nostamisen määrä
ajan kulumisen.


