
Toyota Turva 
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja 

Yritys: AXA France IARD - Sivuliike - Suomi (Y-tunnus 2922649-2) Tuote: Turva työttömyyden sekä tapaturmasta aiheutuneen
tilapäisen työkyvyttömyyden, tapaturmasta aiheutuneen 
sairaalahoidon sekä tapaturmaisen kuoleman varalle

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta annetaan tuoteselosteessa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?

Toyota Turva auttaa sinua selviämään rahoitussopimuksen kuukausierien maksamisesta, mikäli tulosi pienenevät esimerkiksi tuotannollisista ja taloudellisista syistä 
johtuvan irtisanomisen tai tapaturmasta johtuvan sairausloman takia. Kyseessä on vapaaehtoinen henkilövakuutus. Voit ottaa turvan, kun olet  Toyota rahoituksen 
asiakas, asut Suomessa ja olet 18-60-vuotias 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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Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen kirjallisella ilmoituksella.

 

Taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvasta irtisanomisesta 
aiheutunut työttömyys

Tapaturmasta johtuva tilapäinen työkyvyttömyys (sairausloma)

Edellä mainituista tapahtumista korvataan 300 euroa, 500 euroa, 700 
euroa tai 900 euroa kuukausikorvauksena.

Tapaturmasta johtuva sairaalahoito 

Kun tapaturmasta aiheutunut sairaalahoito jatkuu vähintään 7 
perättäistä päivää, vakuutettu saa yhden kuukausikorvauksen. Mikäli 
sairaalahoito tai sairausloma jatkuu edelleen, maksetaan korvausta 
kultakin seuraavalta sairaalahoitopäivältä.

Tapaturmainen kuolema.

Turvasta tapaturmaisen kuoleman varalle korvataan 15 000 euron 
kertakorvaus.

Työttömyysturva on voimassa vain palkansaajalle.

Tapaturmasta johtuva sairaalahoito on voimassa vain yrittäjälle.

Vakuutusyhtiön korvausvastuu astuu voimaan kun 
vakuutuksen alkamisesta on kulunut yli 30 vuorokautta.

Kuukausikorvauksissa on omavastuuaika turvakohtaisesti

 Lomautuksesta ei makseta korvausta

Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa työ- ja vapaa-aikana kaikkialla maailmassa. 

Vakuutustapahtumaa, josta vakuutettu oli tietoinen vakuutusta 
ottaessaan.

Vakuutusehdoissa erikseen määriteltyjä korvausrajoituksia.

Korvauksia ei makseta samanaikaisesti tapaturmaisen 
tilapäisen työkyvyttömyyden, työttömyyden ja tapaturmaisen 
sairaalahoidon perusteella. 

Turva tulee voimaan vakuutushakemuksen tekohetkellä edellyttäen,  että vakuutusyhtiö voi myöntää vakuutuksen. 
Turva päättyy, kun vakuutettu täyttää 65 vuotta. Tapaturmaisen kuoleman turva on voimassa viisi (5) vuotta turvan  ottamishetkestä. 
Muut päättymissyyt on lueteltu vakuutusehdoissa kohdassa 3.3.  

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

Miten irtisanon sopimuksen?




