
Lainaa ilman  
turhia huolia
Lainaturva
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Odottamattomia elämänkäänteitä ei voi estää,  

mutta niiden mahdollisuus on hyvä tiedostaa.  

Kun kartoitat riskit ajoissa, voit suojata omaa  

ja läheistesi arkea elämän kolhujen varalta.

Vähän tänään, paljon huomenna
Lainaturva on tarpeen, kun sovit uudesta lainasta  

tai perheesi vakuutusturvaa olisi täydennettävä  

jo olemassa olevien lainojen vuoksi. Pieni maksu  

tänään voi säästää suurelta harmilta huomenna.

Lainaturvalla turvaat lainan maksun, jos kuoleman- 

tapaus tai vakava vammautuminen muuttaa  

perheesi suunnitelmia. 

Uuteen tai nykyiseen lainaan
Voit liittää Lainaturvan uuteen tai jo voimassa  

olevaan vähintään 10 000 euron lainaan lukuun  

ottamatta esimerkiksi opintolainaa. Turvattu laina- 

aika on vähintään yksi vuosi. Lainaturvan vakuutus- 

korvaukset käytetään ensisijaisesti lainapääoman,  

korkojen ja muiden pankin saatavien maksamiseen. 

Voit ottaa Lainaturvan yksin tai vaikkapa yhdessä  

toisen velallisen kanssa pariturvana.

Lainaturvan vakuutusturvat
Lainaturva sisältää vakuutusturvat kuoleman ja tapa- 

turmaisen pysyvän haitan varalta. Pariturvassa vakuu-

tusturvan määrät ovat keskenään samansuuruiset.

Voit määritellä, kuinka suuren osan lainastasi vakuutus-

turva kattaa: 110 %, 100 % tai 50 % lainan pääomasta.

Vakuutusturva vastaa aina sovittua osaa lainan mää- 

rästä. Lainasi pienetessä muutamme automaattisesti  

myös siihen liitettyä turvaa. Et siis maksa turhasta.

Hyödynnä Lainaturvan tarjoama etu ja  
säilytä vakuutusturvasi sovitun suuruisena
On tärkeää varautua elämän yllättävien tilan teiden  

varalle hyvissä ajoin. Jos jotain odotta matonta  

tapahtuu, lakisääteinen vakuutusturva ei yleensä  

riitä turvaamaan läheistesi tulevaisuutta. Valittavissasi 

on Lainaturvasta myös vaihtoehto, jossa voit itse  

päättää, mihin saakka turvan määrä seuraa lainan 

määrää, ja minkä suuruisena turva jatkuu siitä  

eteenpäin aina 65 ikävuoteen asti. 

Lainaturvalla turvataan laina-aikana lainan maksu,  

jos kuolemantapaus tai vakava vammautuminen  

muuttaa sinun ja perheesi suunnitelmia. Kun lainaa  

ei enää ole, henkivakuutuskorvaus maksetaan  

omaisille tai nimeämillesi edunsaajille ja tapa- 

turmaisen pysyvän haitan korvaus vakuutetulle. 

Jos elämä kolhii, vakaa talous helpottaa.
Oletko ottamassa lainaa esimerkiksi uutta kotia varten?  
Laina avaa elämään upeita mahdollisuuksia, mutta se lisää myös taloudellista vastuuta.
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Valitse jo lainaa ottaessa mahdollisuus turvata oma ja 

perheesi talous kattavammin elämän ikävissä tilanteissa. 

Jos myöhemmin haet uutta vakuutusturvaa, tarvitaan uusi 

terveysselvitys, jonka perusteella tehdään päätös turvan 

myöntämisestä.  Jos terveydentilassasi on tapahtunut 

muutoksia, turvaa ei silloin ehkä voida enää myöntää.  

Lainaturvan etu kannattaa hyödyntää jo lainaa ottaessa – 

et menetä mitään, koska sinulla on oikeus milloin tahansa 

tehdä turvaan muutoksia tai irtisanoa se halutessasi.

Lainaturva
• Lainaturvalla varmistat lainasi takaisin maksun  

ja perheesi elintason säilymisen odottamatto- 

missakin tilanteissa.

• Lainaturva on erityisesti tarpeen silloin, jos olet  

perheen ainoa huoltaja tai vain toinen velallisista  

käy ansiotyössä.

• Lainaturva voidaan liittää uuteen tai nykyiseen,  

vähintään 10 000 euron Danske Bankin lainaan.

• Voit itse vaikuttaa turvan suuruuteen.

• Mahdollisuus hyödyntää Lainaturvan etu ja  

säilyttää turva sovitun suuruisena.

• Saat turvaa itsellesi ja läheisillesi myös lainan  

takaisinmaksun jälkeen.

Lainaturvan sinulle myöntää Mandatum Henki- 

vakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life), joka vastaa  

vakuutuksesta. Danske Bank toimii Mandatum Lifen  

asiamiehenä ja on rekisteröity Finanssivalvonnan  

(FIVA) yllä pitämään vakuutusedustajarekisteriin.  

Finanssivalvonta valvoo vakuutusedustusta.

Tämä esite ei ole täydellinen selvitys Laina turvasta. 

Tutustu myös tuoteselosteeseen, vakuutusehtoihin  

ja hinnastoon.

Saat lisätietoja:
• Danske Bankin konttorista
• Danske Bankin Asiakaspalvelusta  

0200 2580 (pvm/mpm)
• Mandatum Lifen asiakaspalvelusta  

0200 23100 (pvm/mpm)



Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Rekisteröity toimipaikka ja osoite  

Helsinki, Televisiokatu 1, 

00075 DANSKE BANK

Y-tunnus 1078693-2

www.danskebank.f i

Danske Bank A/S, Kööpenhamina

Tanskan kauppa- ja yhtiörekisteri

Rek. nro 61 12 62 28

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Postiosoite PL 627, 00101 Helsinki 

Rekisteröity kotipaikka ja osoite

Bulevardi 56, 00120 Helsinki, Suomi 

Y-tunnus 0641130-2 
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