OMA SÄÄSTÖPANKIN LUOTTOKORTTIEN OSTOTURVA VAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT
Vakuutusehdot ovat voimassa 8.10.2020 alkaen.
Vakuutusnumero 2001199146.

1. YLEISTÄ
Tämä asiakirja sisältää ryhmävakuutuksen (vakuutusnumerot 2001199146)
täydelliset vakuutusehdot. Vakuutuksenantaja on AIG Europe S.A. sivuliike
(jäljempänä AIG) ja vakuutuksenottaja on Oma Säästöpankki Oyj (jäljempänä Oma
Säästöpankki). AIG ja Oma Säästöpankki ovat tehneet vakuutussopimuslaissa
(543/94) tarkoitetun ryhmävakuutussopimuksen, ja sen olennainen sisältö on
määritetty sopimuksessa ja näissä vakuutusehdoissa.

2. VAKUUTETUT
Vakuutettuja ovat Oma Säästöpankin Visa Credit –kortin kortinhaltijat.

3. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO
Vakuutus on voimassa sekä Suomessa että ulkomailla tehdyille ostoksille. Vakuutus
koskee tuotteita, jotka ovat 100 %:sti maksettu (kohdassa 2. tarkoitetulla) vakuutetun
Oma Säästöpankin kortin luotto-ominaisuudella (credit).

4. OSTOTURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT
4.1 Ostoturvavakuutus
Ostoturvavakuutus korvaa vakuutetun tuotteen vahingoittumisen tai varkauden.
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. Varkaudella tarkoitetaan poliisille ilmoitetun murron yhteydessä tai

väkivaltaa käyttäen tai väkivallan käytöllä uhaten varastettua vakuutettua tuotetta,
joka on tehty ilman vakuutetun suostumusta tai avunantoa.
Vakuutetulla tuotteella tarkoitetaan kulutuselektroniikkaa, IT-laitteita,
matkapuhelimia, kodinkoneita ja huonekaluja, jotka vakuutettu on hankkinut
yksityistä käyttöä varten, ja maksanut kokonaisuudessaan (100 %) Oma
Säästöpankin luottokortin luotto-ominaisuudella.
Ostoturvavakuutus on voimassa 120 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 Ehdollinen
omavastuu
50 EUR

50 EUR

Enimmäiskorvaus
per vakuutettu
tuote ja vahinko
2 500 EUR

Enimmäiskorvaus
per kortinhaltija
vuodessa
2 500 EUR

Vahingon korvaamisen edellytyksenä on:
• Ostoturvavakuutus on voimassa Oma Säästöpankin luottokortinhaltijoille.
Vakuutetun tuotteen tulee olla kokonaisuudessaan (100 %) vakuutetun Oma
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 Ostoturvavakuutuksesta.
Ostoturva päättyy, kun vakuutetun Oma 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 Oma Säästöpankin korttiin, jossa on myös
Ostoturvavakuutus.

4.2 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.
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.
4.3 Korvaukset ja rajoitukset
Korvauksen enimmäismäärä on vakuutetun tuotteen Oma Säästöpankin luottokortilta
veloitettu alkuperäinen ostohinta, seuraavin rajoituksin:
• Enimmäiskorvaus yhtä vakuutustapahtumaa kohden on 2 500 euroa;
• Enimmäiskorvaus yhtä Oma 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.

4.4 Ostoturvavakuutuksesta 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;
• moottoriajoneuvosta varastettuja tuotteita
• 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 häviämisestä tai katoamisesta aiheutuneita kustannuksia;
• viranomaisten takavarikoimia tuotteita, sisällissota-, sota- tai kapinatilanteita tai
viranomaisen suorittamasta takavarikosta aiheutuvia kustannuksia.

5. SUOJELUOHJEET
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.

6. 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.

7. 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.

8. KANSAINVÄLISISTÄ PAKOTTEISTA JOHTUVAT RAJOITUKSET
VAKUUTUSTURVAAN
Vakuutuksenantaja ei tarjoa turvaa eikä vakuutuksenantajalla ole velvollisuutta
maksaa vakuutuksesta korvausta tai täyttää muita tämän vakuutussopimuksen
mukaisia velvoitteitaan vakuutusturvan tai muun edun tarjoamisen tai korvauksen
maksamisen osalta, mikäli vakuutuksenantajan, sen emoyhtiön tai minkä tahansa
vakuutuksenantajassa määräysvaltaa käyttävän tahon voitaisiin niin tehdessään
katsoa syyllistyvän Yhdistyneiden kansakuntien päätösten taikka Euroopan unionin
tai Yhdysvaltojen kauppa- tai talouspakotteiden tai lakien tai säännösten mukaisesti
sanktioituun, kiellettyyn tai rajoitettuun toimintaan.

9. KORVAUSVAATIMUS
Vakuutetun on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen otettava mahdollisimman
pian yhteyttä AIG:n korvauspalveluun. Varkausvahingot tulee ilmoittaa poliisille 48
tunnin kuluessa vahingon toteamisesta. Vahinkoilmoitukseen tulee liittää
rikosilmoituksen jäljennös.

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.
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 Oma Säästöpankin luottokortilla.
c. Tosite maksetuista korjauskustannuksista tai valtuutetun korjausliikkeen arvio
korjauskustannuksista.
d. Kopio rikosilmoituksesta.

Vahingosta voi ilmoittaa verkossa AIG:n verkkosivuilla. Tarvittavat liitteet tulee
toimittaa sähköisen vahinkoilmoituksen mukana.
Kirjallinen korvaushakemus liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen: AIG Europe S.A.
sivuliike Korvauspalvelu, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki.
Jos sinulla on kysyttävää vahinkoilmoituksen tekemisestä, tai haluat ilmoittaa
vahingosta kirjallisesti, ota yhteyttä AIG:n asiakaspalveluun:
Sähköposti: asiakaspalvelu@AIG.com
Puhelinnumero: 020 355 700 (ma – pe klo 9-21 ja la klo 10-16)
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.

10. MUUTOKSENHAKU
Asiakasvalituksen voi tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
asiakaspalvelu@aig.com tai soittamalla numeroon: 0203 03456. Mikäli valitus liittyy
korvauspäätökseen, korvauksenhakija voi ensin ottaa yhteyttä korvauskäsittelijään
tai lähettää sähköpostia osoitteeseen korvauspalvelu@aig.com.
Asiakasvalituksen tai korvauspäätöstä koskevan muutoksenhakupyynnön voi
lähettää myös kirjallisesti osoitteeseen: AIG Europe S.A. sivuliike, Kasarmikatu 44,
00130 Helsinki. Muutoksenhakupyynnössä tai asiakasvalituksessa tulee antaa
tapaus- ja/ tai vakuutusnumero sekä kuvaus siitä mihin on tyytymätön.
AIG ottaa kaikki valitukset vakavasti ja käyttää seuraavaa valitusmenettelyä, jotta
korvauspäätösten muutoksenhaku tai muu asiakasvalitus ratkaistaan nopeasti,
oikeudenmukaisesti ja asianmukaisen osaston toimesta. AIG vahvistaa
muutoksenhakupyynnön tai asiakasvalituksen vastaanottamisen 10 työpäivän
kuluessa ja antaa vastauksen 30 kalenteripäivän kuluessa. Jollei vastauksen
antaminen tuossa määräajassa ole mahdollista, AIG ilmoittaa viivästyksen syyn sekä
ajankohdan, jolloin vastaus voidaan antaa.
Jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija ei ole tyytyväinen AIG:n vastaukseen,
hän voi tietyissä olosuhteissa ottaa yhteyttä seuraaviin ulkopuolisiin elimiin:
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Porkkalankatu 1 00180 Helsinki

09 6850 120, www.fine.fi
Vakuutuslautakunta
Porkkalankatu 1 00180 Helsinki
09 6850 120, https://www.fine.fi/tietoa-finesta/riita-asiat/nain-pyydatratkaisusuositusta.html
Kuluttajaneuvonta
PL 5, 00531 Helsinki
029 505 3030, https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/
Kuluttajariitalautakunta
PL 306, 00531 Helsinki
029 566 5200, https://www.kuluttajariita.fi/fi/index.html
Yllä mainittujen elimien verkkosivuilla kerrotaan, missä asioissa niiltä voi saada apua
tai neuvoja.
Koska AIG Europe S.A. on Luxemburgissa toimiva vakuutusyhtiö voi
vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija, joka on tyytymätön AIG Europe S.A.
sivuliikkeen vastaukseen tai vastauksen puuttumiseen vielä 90 päivän kuluttua:
- tehdä asiakasvalituksen AIG Europe S.A:n pääkonttoriin postitse osoitteeseen: AIG
Europe S.A., “Service Reclamations Niveau Direction”, 35D Avenue John F.
Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg tai sähköpostitse
aigeurope.luxcomplaints@aig.com
- päästä yhteen Luxemburgin sovitteluelimistä, joiden yhteystiedot ovat saatavilla
AIG Europe S.A:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.aig.lu/ tai
- jättää pyynnön tuomioistuimen ulkopuolisesta ratkaisumenettelystä Luxembourg
Commissariat Aux Assurances:lle (CAA) postitse osoitteeseen: Commissariat Aux
Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840, Luxemburg, Grand Duchy of
Luxembourg, faksitse numeroon +352 22 69 10 tai sähköpostitse osoitteeseen
reclamation@caa.lu, tai verkossa CAA:n verkkosivuston kautta osoitteessa
http://www.caa.lu.

Kaikki pyynnöt CAA:lle tai jollekin Luxemburgin sovittelijaelimistä on jätettävä
luxemburgin, saksan, ranskan tai englannin kielellä.Jos vakuutussopimus on tehty
verkossa, valituksen tekemiseen voi käyttää myös Euroopan komission
riitojenratkaisumenettelyä (ODR) verkkosivustolla:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Tämän valitusmenettelyn noudattaminen tai jonkin edellä mainitun vaihtoehdon
käyttäminen ei vaikuta kantelijan oikeuteen ryhtyä oikeustoimiin.

11. 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.

12. MONIVAKUUTUS
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.

13. 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.

14. RYHMÄVAKUUTUSSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
14.1 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.
14.2 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.
14.3 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.

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