Luottovakuutus
Vakuutustietoja sisältävä asiakirja
Yritys: NOVIS Insurance Company Inc.

Tuote: Aasa-lainavakuutus

Vakuutustuotetieto asiaskirjan tarkoituksena on antaa tietoa tärkeimmistä vakuutusehdoista. Tämä asiakirja on yleisluontoinen ja vakuutuksia
koskevat henkilökohtaiset vakuutusehdot löytyvät vakuutussopimuksesta.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Aasa-lainavakuutus on lainaturva kuolemantapauksen varalta.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutuksenottajan tai vakuutetun kuolema vakuutuskauden aikana.

Mitä vakuutus ei kata?
Seuraavissa tilanteissa oikeutta vakuutuskorvauksen
vaatimiseen ei ole:
Sotilaalliseen liikekannallepanoon osallistuminen,

Missä vakuutusturva on voimassa?
Koko maailmassa.

kapinaan, vastarintaan tai levottomuuksiin osallistuminen kapinallisten puolella,
ydintuhot tai aseelliset selkkaukset,
terroritekoon osallistuminen,

Mitkä ovat velvoitteeni?
Vastata totuudenmukaisesti ja täydellisesti kaikkiin vakuutussopimusta koskeviin kysymyksiin.
Vakuutuksenottajan velvollisuutena on maksaa
sovittu vakuutusmaksu viimeistään vakuutussopimuksessa sovittuihin päivämääriin mennessä.
Ilmoittaa vakuutuksenantajalle osoitteenmuutoksesta tai muutoksista muihin yhteystietoihin, ennen
kaikkea sähköpostiosoitteeseen, johon vakuutuksenantaja lähettää tietoja ja päätöksiä.

Onko vakuutusturvalle mitään
rajoitteita?
Vakuutuksenantaja ei maksa vakuutuskorvausta, jos
vakuutettu tekee itsemurhan ensimmäisten kolmen
(3) kuukauden aikana vakuutusturvan alkamisesta.
Kuolemantapaukset, jotka johtuvat sairauksista, joka
todettiin tai joita on hoidettu viimeisten12 kuukauden aikana ennen vakuutusturvan alkua.

epideeminen tauti, joka kohdistuu laajalle alueelle
ja huomattavaan osaan väestöstä (pandemia),
energiasäteet, joiden vahvuus on vähintään 100
elektronivolttia, minkä tahansa energian neutronit, lasersäteet tai keinotekoisesti aikaansaadut
ultraviolettisäteet. Mikäli säteilytystä suoritetaan
lääkärin toimesta lääketieteellisiin tarkoituksiin tai
lääkärin valvonnan alaisena, täysi vakuutusturva
pysyy voimassa,
vakuutetun tahallinen rikos,
edunsaajilla ei ole oikeutta saada vakuutuskorvausta, jos edunsaaja on aiheuttanut vakuutetun
kuoleman tahallisella rikoksella.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Voit maksaa vakuutusmaksusi (kertamaksu) kuukausittaisissa erissä yhdessä lainan maksujen kanssa. Maksu voidaan suorittaa
pankkisiirrolla, suoraveloituksella tai luotto- / pankkikortilla.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun vakuutussopimus on syntynyt.
Vakuutussopimus päättyy joko vakuutussopimuksessa sovitun vakuutuskauden umpeutuessa tai vakuutuskorvauksen maksamiseen vakuutuksenottajalle. Lisäksi vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanomisilmoitus tulee antaa kirjallisesti. Mikäli vakuutuksenottaja ei ole määrittänyt päättymispäivämäärää,
vakuutuksen voimassaolo lakkaa sinä päivänä, kun irtisanomisilmoitus on toimitettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle.

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutussopimus milloin tahansa ilman, että hän ilmoittaa syytä. Ilmoitus tällaisesta
irtisanomisesta on annettava kirjallisesti.

