SÄÄSTÖPANKIN LUOTTOKORTTIEN OSTOTURVA-VAKUUTUS*
Mikä on kurjempaa, kuin upouuden kännykän putoaminen ja lasin rikkoontuminen?
Tai kun uuden sohvan kanssa ensikertaa yksin jäänyt koira repii sohvan verhoilun ja kaluaa tuolin
jalan rikki?
Siksi on Säästöpankin luottokorttien Ostoturva-vakuutus!
Ostoturva-vakuutus on suunniteltu kattamaan vahinkoja, joita meille kaikille tapahtuu päivittäisessä elämässämme:
-

Kahvikuppi kaatuu tietokoneen päälle. Tietokonetta ei saada korjauksesta huolimatta toimintakuntoiseksi.
Vakuutus korvaa tietokoneen.
Matkapuhelin joutuu pesukoneeseen farkkujen taskussa. Puhelin saadaan korjattua toimintakuntoiseksi.
Vakuutus korvaa matkapuhelimen korjauksen.
Äkkijarrutuksen seurauksena kaupasta juuri ostettu uusi valaisin menee kotimatkalla auton takakontissa rikki.
Vakuutus korvaa valaisimen.
Uuden taulutelevision asennusyritys epäonnistuu, kun vanhan television seinäkiinnitysteline putoaa uuden
television päälle. Uusi televisio menee rikki eikä sitä voida korjata. Vakuutus korvaa television.
Koira pureskelee olohuoneen uuden tuolin jalan ja repii sohvan päällisen rikki. Vakuutus korvaa tuolin ja sohvan
uudelleenverhoilun.
Lapsi katsoo tabletilta Pikkukakkosta. Taulutietokone luiskahtaa sylistä lattialle ja lasi särkyy. Vakuutus korvaa
taulutietokoneen lasin korjauksen.

Kaikki nämä vahingot ovat Säästöpankin Ostoturva-vakuutuksesta korvattavia!
TIIVISTELMÄ VAKUUTUKSEN SISÄLLÖSTÄ
• Ostoturva-vakuutus on voimassa, kun tuote on ostettu uutena ja ostos on kokonaisuudessaan maksettu
Säästöpankin luottokortin luotto-ominaisuudella.
• Ostoturva-vakuutus on voimassa 90 päivää vakuutetun tuotteen ostoajankohdasta.
• Ostoturva-vakuutus turvaa vakuutetut tuotteet vahingoittumiselta. Vahingoittuminen tarkoittaa äkillistä ja
odottamatonta ulkoisesta syystä vakuutetulle tuotteelle aiheutunutta vahinkoa.
• Ostoturva on voimassa kulutuselektroniikalle, kodinkoneille, matkapuhelimille, IT-laitteille sekä huonekaluille.
• Vakuutetun tuotteen vähimmäishinta on 50 euroa. Tuotteet, joiden ostohinta on tätä pienempi, eivät ole
vakuutettuja.
• Vakuutetun ehdollinen omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa on 50 euroa. Se tarkoittaa, että jos
korvattavan vahingon määrä jää alle omavastuun, ei korvausta makseta. Jos korvattavan vahingon määrä ylittää
omavastuumäärän, ei maksettavasta korvauksesta vähennetä omavastuuta.
• Enimmäiskorvaus vahinkotapahtumaa kohti on 1 000 euroa.
• Vuosittainen enimmäiskorvaus Säästöpankin luottokorttia kohti on 2 500 euroa.
•
•
•

Ostoturva-vakuutus ei kata mitään vakuutetun tuotteen sisäisistä vioista tai rikkoontumisesta aiheutuvia
vahinkoja.
Ostoturva-vakuutus ei kata mitään varkaudesta tai häviämisestä aiheutuvia vahinkoja.
Ostoturva-vakuutus ei kata mitään normaalista kulumisesta aiheutunutta vahinkoa tai mitään kosmeettista
vahinkoa, tai vahinkoa pysyville rakenteille, rakennuksille tai niiden osille, rahalle, koruille tai muille arvoesineille
aiheutunutta vahinkoa.

* Tämä esite ei korvaa vakuutusehtoja. Tutustu huolella oheisiin täydellisiin vakuutusehtoihin.
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SÄÄSTÖPANKIN LUOTTOKORTTIEN OSTOTURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT
VAKUUTUSNUMERO 2001197540
Voimassa 1.12.2018 alkaen
Vakuutuksenantaja: AIG Europe S.A. sivuliike (jäljempänä ”AIG”)
Vakuutuksenottaja: Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj (jäljempänä ”Säästöpankki”)
Vakuutetut: Säästöpankin Visa Classic Credit ja Visa Gold Credit -kortinhaltijat (jäljempänä ”kortinhaltijat”).
Tämä asiakirja sisältää ryhmävakuutuksen 2001197540 täydelliset vakuutusehdot. AIG ja Säästöpankki ovat tehneet
vakuutussopimuslaissa (543/94) tarkoitetun ryhmävakuutussopimuksen, ja sen olennainen sisältö on määritetty näissä
vakuutusehdoissa.
1. OSTOTURVAN VAKUUTUSEHDOT
1.1 Ostoturva-vakuutus
Ostoturva-vakuutus korvaa vakuutetun tuotteen vahingoittumisen. Vahingoittumisella tarkoitetaan vakuutetulle tuotteelle
ulkoisesta syystä aiheutunutta, äkillistä ja odottamatonta vahingoittumista, mistä johtuen tuote ei enää toimi tarkoituksensa
mukaisesti johtuen rikkinäisistä osista tai materiaalin tai rakenteen vaurioitumisesta.
Vakuutetulla tuotteella tarkoitetaan kulutuselektroniikkaa, IT-laitteita, matkapuhelimia, kodinkoneita ja huonekaluja, jotka
vakuutettu on hankkinut yksityistä käyttöä varten, ja maksanut kokonaisuudessaan (100 %) Säästöpankin luottokortin luottoominaisuudella.
Ostoturva-vakuutus on voimassa 90 päivää vakuutetun tuotteen alkuperäisestä ostohetkestä.
Vakuutetun tuotteen vahingoittuessa korvataan vakuutetun tuotteen korjauskustannus, tai mikäli korjauskustannus ylittää
alkuperäisen ostohinnan, korvataan vastaavan tuotteen hankintahinta, vakuutusmäärään saakka. Korvaus ei missään tilanteessa voi
ylittää alkuperäisestä ostokuitista ilmenevää vakuutetun tuotteen ostohintaa.
Vähimmäisostohinta
50 Eur

Ehdollinen omavastuu
50 Eur

Enimmäiskorvaus per
vakuutettu tuote ja vahinko
1 000 Eur

Enimmäiskorvaus
per kortinhaltija vuodessa
2 500 Eur

Vahingon korvaamisen edellytyksenä on:
• Ostoturva-vakuutus on voimassa Säästöpankin luottokortinhaltijoille. Vakuutetun tuotteen tulee olla kokonaisuudessaan (100
%) vakuutetun Säästöpankin luottokortin luotto-ominaisuudella maksettu;
• Vakuutetun tuotteen tulee olla ostettu uutena;
• Vakuutetun tuotteen ostohinta on ollut vähintään 50 euroa. Tuotteet, joiden ostohinta on alle 50 euroa eivät ole vakuutettuja
Ostoturva-vakuutuksesta.
Ostoturva päättyy, kun vakuutetun Säästöpankin luottokortin voimassaolo lakkaa edellyttäen, että korttia ei uusita jatkumaan
välittömästi alkuperäisen voimassaolokauden viimeisen kuukauden lopusta lukien. Vakuutuksen voimassaolo jatkuu kuitenkin siinä
tapauksessa, että vakuutettu vaihtaa korttinsa toiseen sellaiseen Säästöpankin korttiin, jossa on myös Ostoturva-vakuutus.
1.2 Määritelmät
Ehdollinen omavastuu tarkoittaa, ettei 50 euron omavastuurajan alle jäävistä vahingoista makseta korvausta. Vahingon määrän
ylittäessä ehdollisen omavastuun, ei omavastuuta vähennetä maksettavasta korvauksesta.
Kulutuselektroniikka tarkoittaa yksityisessä käytössä olevaa televisiota, radiota, stereoita, digi-sovitinta, CD- ja DVD- soittimia,
satelliittivastaanotinta, videonauhuria, digitaalista tai muuta kameraa, videokameraa tai vastaavia kotikäyttöön tarkoitettuja
tuotteita.
IT-laite tarkoittaa yksityisessä käytössä olevaa pöytä- tai kannettavaa tietokonetta, taulutietokonetta (tablettia), tulostinta,
skanneria, sekä pelikonsoleita, tai vastaavia kotikäyttöön tarkoitettuja tuotteita.
Matkapuhelin tarkoittaa yksityisessä käytössä olevaa matka- tai älypuhelinta, tai radiopuhelinta.
Kodinkone tarkoittaa yksityisessä käytössä olevaa jääkaappia, pakastinta, pesukonetta, astianpesukonetta, kuivausrumpua,
mikroaaltouunia, keittiöliettä, tuuletinta, silitysrautaa, painepesuria, lehti- ja roskapuhallinta, tai muita näihin verrattavia tuotteita,
jotka on asennettu kotiin tai joita säilytetään ja käytetään kotona tai kodin piha-alueella.
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Kodinkoneita eivät kuitenkaan ole porakone, akkutrimmeri, moottorisaha, sirkkeli, naulapyssy, klapikone, ruohonleikkuri,
oksasilppuri, tai näihin verrattava tuote, eikä sähkö-, kaasu- tai hiiligrilli.
Kodinkoneita eivät myöskään ole ajoneuvot kuten golfautot, pihatraktorit, autot, moottoripyörät, mönkijät, moottorikelkat,
asuntovaunut, polkupyörät tai muut näihin verrattavat ajoneuvot, eivätkä uima-altaat, kylpytynnyrit tai muut piha-alueelle
sijoitetut tuotteet, joihin liittyy vesielementti, eivätkä saunankiukaat tai lämmitysjärjestelmät, mukaan lukien ilmalämpöpumput,
eivätkä generaattorit tai laturit.
Huonekalu tarkoittaa vakuutetun yksityiseen asuntoon sijoitettuja ruokailuryhmiä, olohuonekalusteita, makuuhuonekalusteita,
mukaan lukien tuolit, pöydät, sohvat, senkit ja rahit, sängyt, irralliset kaapit ja hyllyt, sekä akvaarioita tai terraarioita, sekä
lamppuja, tai vastaavia kotikäyttöön tarkoitettuja tuotteita.
Huonekaluja eivät kuitenkaan ole asuntoon kiinteästi asennetut rakenteet, kiintokalusteet, tai -valaisimet, pintaverhousmateriaalit,
kuten lattiat, tapetit, laatoitus, tai kokolattiamatot, eivätkö saunankiukaat, takat tai kamiinat, eivätkä pianot tai muut soittimet.
1.3 Korvaukset ja rajoitukset
Korvauksen enimmäismäärä on vakuutetun tuotteen Säästöpankin luottokortilta veloitettu alkuperäinen ostohinta, seuraavin
rajoituksin:
• Enimmäiskorvaus yhtä vakuutustapahtumaa kohden on 1 000 euroa;
• Enimmäiskorvaus yhtä Säästöpankin luottokorttia kohden on 2 500 euroa vuodessa;
• Ehdollinen omavastuu, jota sovelletaan jokaiseen vahinkotapahtumaan, on 50 euroa;
• Mikäli vakuutettu tuote on tuoteparin tai -sarjan osa, korvataan vain kyseistä osaa vastaava määrä;
• Mikäli korjauskustannukset (mukaan lukien mahdolliset kuljetuskustannukset) ylittävät vakuutetun tuotteen alkuperäisen
ostohinnan, vakuutettu tuote korvataan malliltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavalla, enintään alkuperäisen
ostohinnan arvoisella tuotteella. AIG:lla on myös aina oikeus halutessaan korvata alkuperäinen ostohinta.
1.4 Ostoturva-vakuutuksesta ei korvata:
• vakituisen asunnon tai vapaa-ajan asunnon kiinteitä osia tai lämmitysjärjestelmiä, mukaan lukien ilmalämpöpumput;
• vakituisen asunnon tai vapaa-ajan asunnon piha-alueelle sijoitettuja kiinteitä rakennelmia tai rakennuksia kuten uima-altaita,
kylpytynnyreitä, leikkimökkejä, kasvihuoneita, autotalleja, aittoja, aitoja tai muita näihin verrattavia rakennuksia;
• moottoriajoneuvoja, tai polkupyöriä, tai muita ajoneuvoja, tai niiden osia tai varusteita tai lisävarusteita;
• tuotteita, joita on käytetty tai jotka on tarkoitettu käytettäväksi ammattimaisesti tai kaupallisiin tarkoituksiin, tai
jälleenmyytäväksi ostettuja tuotteita;
• tuotteita, jotka ovat ostohetkellä korjattuja tai kunnostettuja, eikä mitään käytettyjä tai vahingoittuneita taikka kakkosluokan
tuotteita;
• vaatteita tai kenkiä tai muita kuin näissä ehdoissa tarkoitettuja kulutushyödykkeitä tai palveluita;
• vuokrattuja tai leasing-tuotteita;
• tuotteita, jotka ovat vahingoittuneet normaalin kulumisen seurauksena;
• kosmeettisten vaurioiden, kuten esimerkiksi kolhujen, maali- tai muun pintakäsittelyn vaurioiden korjauskuluja, jos tällaisilla
vahingoilla ei ole vaikutusta tuotteen toimintaan;
• vahinkoja, jotka aiheutuvat muutostöistä, kuten leikkaamisesta, ompelemisesta tai muokkaamisesta, tai korjaamisesta;
• mitään oheistuotteita, kuten esimerkiksi paristoja, tulostuspäitä, suodattimia, lamppuja, kantohihnoja, kantolaukkuja,
väripatruunoita ja -kasetteja.
• matkashekkejä, käteistä rahaa, mitään lippuja, arvopapereita, arvometalleja, jalokiviä ja koruja, harvinaisia tai arvokkaita
kolikoita, postimerkkejä, turkkeja; taidetta tai näihin verrattavia tuotteita;
• kasveja tai eläimiä;
• tuotteita, jotka on jätetty vartioimatta paikkaan, johon yleisöllä on pääsy;
• vahinkoa, joka on aiheutunut laiminlyönnistä, väärinkäytöksestä, tahallisesta vaurioittamisesta, loiseläimen tai hyönteisen
aiheuttamasta vahingosta, ohjeiden vastaisesta käytöstä, paristovuodosta tai paristovuotoa vastaavasta syystä;
• vahinkoa, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen tekemän toimituksen, kuljetuksen tai asennuksen aikana;
• rahti-, käsittely-, asennus- tai kokoamiskuluja;
• mitään kustannuksia, jotka aiheutuvat tai liittyvät käyttäjän vaihdettavissa oleviin paristoihin, tietokonevirusten
saastuttamiseen, hiirilaitteisiin tai menetyksiin ja/tai vahinkoihin, jotka ovat suoraan tai välillisesti ohjelmistojen, paristojen,
sulakkeiden tai muiden vakuutetun tuotteen käyttöön liittyvien tarvikkeiden aiheuttamia;
• mitään välillisiä vahinkoja;
• vakuutetun tuotteen varkautta, hävittämistä tai katoamista;
• viranomaisten takavarikoimia tuotteita, sisällissota-, sota- tai kapinatilanteita tai viranomaisen suorittamasta takavarikosta
aiheutuvia kustannuksia.

2. SUOJELUOHJEET

3

Vakuutetun tulee noudattaa näitä suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää
vähäisenä, laimilyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.
1) Vakuutetun tulee huolehtia siitä, ettei vakuutettua tuotetta käytetä valmistajan, maahantuojan tai myyjän antamien käyttö-,
huolto- ja asennusohjeiden vastaisesti tai aseteta alttiiksi liian kovalle rasitukselle.
2) Helposti rikkoutuvat vakuutetut tuotteet tulee kuljettaa yleisissä kulkuneuvoissa käsimatkatavarana. Jos vakuutettua tuotetta ei
voida kuljettaa käsimatkatavarana, se tulee pakata asianmukaisesti vahingoittumisen estämiseksi.

3. VAKUUTETUN VELVOLLISUUS TORJUA JA RAJOITTAA VAHINKOA (pelastamisvelvollisuus)
Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai
rajoittamisesta. Jos vakuutettu on laiminlyönyt pelastamisvelvollisuutensa tahallaan tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää
vähäisenä [tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin], voidaan hänelle tulevaa korvausta
alentaa tai se evätä.

4. VAKUUTUSTAPAHTUMAN AIHEUTTAMINEN JA VILPILLINEN MENETTELY
AIG on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.
Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen
käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, hänelle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se evätä.
Jos vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut AIG:lle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä
vakuutustapahtuman ja AIG:n vastuun selvittämisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai se evätä sen mukaan, kuin olosuhteet
huomioon ottaen on kohtuullista.

5. KORVAUSVAATIMUS
Vakuutetun on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen otettava mahdollisimman pian yhteyttä AIG:n korvauspalveluun.
Korvausta on haettava AIG:ltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja
viimeistään 10 vuoden kuluttua vakuutustapahtuman sattumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen
tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa
korvaukseen.
Vakuutetun tulee säilyttää ja AIG:n pyynnöstä lähettää korvaushakemuksen käsittelemiseksi ostotositteet ja muut tarpeelliset
asiakirjat. Korvaushakemus on tehtävä aina kun mahdollista vakuutusyhtiön lomakkeelle ja allekirjoitettava.
Korvaushakemuksen tulee sisältää ainakin seuraavat liitteet:
a. Ostotosite alkuperäisenä tai kopiona tai kopio tositteesta, josta käy ilmi vakuutetun tuotteen ostopäivä, valmistajan
sarjanumero ja hinta; ja
b. Ostoasiakirjat tai luottokorttilasku, joka vahvistaa, että vakuutettu tuote on ostettu kokonaisuudessaan Säästöpankin
luottokortilla.
c. Tosite maksetuista korjauskustannuksista tai valtuutetun korjausliikkeen arvio korjauskustannuksista.
Vahingosta voi ilmoittaa verkossa: www.AIG.fi/vahinkoilmoitus
Tarvittavat liitteet tulee toimittaa sähköisen vahinkoilmoituksen mukana.
Jos sinulla on kysyttävää vahinkoilmoituksen tekemisestä, tai haluat ilmoittaa vahingosta kirjallisesti, ota yhteyttä AIG:n
asiakaspalveluun:
AIG Europe S.A. sivuliike
Email: asiakaspalvelu@AIG.com
Puhelin: 020 619 8882
Kirjallinen korvaushakemus liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen:
AIG Europe S.A. sivuliike
Korvauspalvelu
Kasarmikatu 44
00130 Helsinki
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Vakuutettu on velvollinen omalla kustannuksellaan hankkimaan ne asiakirjat ja selvitykset, jotka ovat parhaiten vakuutetun
saatavissa ottaen myös huomioon AIG:n mahdollisuudet hankkia selvitystä. AIG ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen
kuin se on saanut kaikki tarpeelliset selvitykset.
AIG suorittaa vakuutustapahtumasta johtuvan korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta suoriteta, viipymättä ja viimeistään 30
päivän kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä ei ole
riidaton, AIG suorittaa kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan. Korvaus (sis. alv) maksetaan euroissa
riippumatta siitä, onko vakuutettu tuote ostettu muusta maasta kuin Suomesta. Viivästyneelle korvaukselle AIG maksaa korkolaissa
säädetyn viivästyskoron.

6. MUUTOKSENHAKU KORVAUSPÄÄTÖKSEEN
6.1 Itseoikaisu
Mikäli vakuutettu epäilee virhettä AIG:n päätöksessä tai muussa päätöksessä, vakuutettu on oikeutettu saamaan tarkempia tietoja
päätökseen johtaneista tekijöistä. AIG korjaa päätöksensä, mikäli uudet selvennykset antavat syyn niin tehdä.
6.2 FINE, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja kuluttajariitalautakunta
AIG:n päätös voidaan saattaa FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivan Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi.
www.fine.fi. Sen tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksistä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja
soveltamista vakuutussuhteessa.
AIG:n päätös voidaan myös saattaa ratkaistavaksi Kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa lausuntoja ja ratkaisusuosituksia
kuluttajansuojalainsäädännön perusteella
Yllä mainitut lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on vireillä oikeudessa tai on siellä käsitelty. Neuvontapalvelut ja
lautakuntien lausunnot ovat maksuttomia.
6.3 Käsittely käräjäoikeudessa
Jos vakuutettu tai korvauksenhakija on tyytymätön AIG:n päätökseen, hän voi nostaa kanteen AIG:a vastaan. Kanne voidaan saattaa
vireille joko asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa tai vahinkopaikan
käräjäoikeudessa, jollei Suomen kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu. Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on
nostettava kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon AIG:n päätöksestä ja tästä määräajasta.
Kun tämä määräaika on kulunut umpeen, oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole.

7. VAKUUTUSVALVONTAVIRANOMAISET
Tämän vakuutuksen myöntää AIG Europe S.A. Rekisteröity Luxemburgissa. Yrityksen rekisteröintinumero: B 218806. Rekisteröity
toimipaikka: 35 D John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg.
AIG Europe S.A. Suomen sivuliikkeen rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki. Sivuliikkeen
rekisteröintinumero: 2922692-7. Puh. 09 686 0380.
AIG Europe S.A:n toimiluvan on myöntänyt Luxemburgin valtiovarainministeriö ja sen toimintaa valvoo Commissariat aux Assurance
7, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, puh.: (+352) 226911-1, http//www.caa.lu/. AIG Europe S.A.
Suomen sivuliikkeen toimintamaissa sovellettavat sääntelyjärjestelmät poikkeavat osittain tai kokonaan Luxemburgin
sovellettavista järjestelmistä. AIG Europe S.A:n toimintaa Suomessa valvoo Finanssivalvonta (PL 103, 00101 Helsinki).

8. AIG:N TAKAUTUMISOIKEUS
Vakuutetun oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä vahinkovakuutuksessa korvausmäärä, jonka AIG on hänelle suorittanut, siirtyy
AIG:lle, jos kolmas aiheutti vakuutustapahtuman tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta taikka on lain mukaan velvollinen
suorittamaan korvausta huolimattomuudesta riippumatta.
Vakuutetun tulee AIG:n pyynnöstä avustaa AIG:a takautumisoikeuden toteuttamiseksi, esimerkiksi toimittamalla ja
allekirjoittamalla kaikki tarpeelliset asiakirjat.
Vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan määräytyy
vakuutussopimuslain mukaisesti.

9. MONIVAKUUTUS
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Mikäli vakuutetulla on useampia saman vakuutusturvan sisältäviä vakuutuksia, vakuutetulla ei ole oikeutta saada korvauksena
yhteensä enempää kuin vahingon määrä. Monivakuutustilanteessa vakuutusyhtiöiden keskinäinen vastuu määräytyy
vakuutussopimuslain mukaisesti.

10. TIEDONANTO RYHMÄVAKUUTUKSESTA
Tämä vakuutussopimus on vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välinen ryhmävakuutussopimus. Vakuutuksenantaja ei pidä
luetteloa vakuutetuista, ja siksi vakuutuksenottajan tulee välittömästi vakuutussopimuksen voimaantulon jälkeen ilmoittaa
vakuutetuille vakuutusturvan laajuudesta, vakuutusturvan olennaisista rajoituksista, vakuutettujen velvollisuuksista sekä siitä,
miten vakuutuksen voimassaolo riippuu vakuutetun kuulumisesta ryhmävakuutussopimuksessa mainittuun ryhmään. Vakuutuksen
voimaantulon jälkeen vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa vakuutetuille vakuutuksenantajan toimittamat tiedot.

11. RYHMÄVAKUUTUSSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
11.1 AIG:n oikeus irtisanoa ryhmävakuutetun vahinkovakuutus vakuutuskauden aikana
AIG:lla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos
1) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen,
2) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut AIG:lle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä AIG:n
vastuun arvioimisen kannalta.
11.2 AIG:n irtisanomismenettely
AIG on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti ryhmävakuutetun vakuutuksen irtisanomisesta vakuutuksenottajalle.
Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti irtisanomisesta yksittäiselle vakuutetulle. AIG suorittaa irtisanomisen
kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Vakuutus päättyy kuukauden
kuluessa irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.
11.3 Tiedon antaminen ryhmävakuutuksen päättymisestä
Jos ryhmävakuutus päättyy vakuutuksenantajan tai vakuutuksenottajan toimenpiteiden johdosta, vakuutuksenottaja tai hänen
edustajansa ilmoittaa vakuutetuille vakuutuksen päättymisestä olosuhteet huomioon ottaen sopivalla tavalla. Vakuutetun osalta
vakuutusturva päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenantaja ilmoitti vakuutuksen päättymisestä.

12. SOVELLETTAVA LAKI
Tähän vakuutukseen sovelletaan näiden vakuutusehtojen ohella Suomen lakia.

AIG Europe S.A. (Finland) Kasarmikatu 44
00130 Helsinki Finland
www.AIG.fi/vahinkoilmoitus
Puhelin: 020 619 8882
(ma-pe 9-20 ja la 10-16)
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