
 

 

Tuote-esite* 
Henkilöllisyysvarkausturva, jatkotakuu, tapahtumalippujen 
peruutusturva sekä golfaajan turva Nordea Black -kortteihin 

Vakuutettuja ovat Nordea Black kortinhaltijat. Vakuutus sisältää alla mainitut neljä (4) erilaista 
vakuutusturvaa, jotka ovat voimassa Nordea Black kortinhaltijoille. Osan vakuutusturvista voimassaolon 
ehtona on, että niihin liittyvät kulut on kokonaisuudessaan maksettu Nordea Black -kortin luotto-
ominaisuutta (credit) käyttäen. 

 
 

Henkilöllisyysvarkausturva 
Henkilöllisyysvarkaus tarkoittaa vakuutetun Nordea Black -kortinhaltijan nimen ja henkilötunnuksen luvatonta 
ja/tai laitonta käyttöä tarkoituksena avata luottotilejä ja/tai pankkitilejä ilman vakuutetun lupaa.   
Vakuutuksesta korvataan oikeudenkäyntikuluja, vahinkoasian selvittämisen ajalta saamatta jäänyttä palkkaa. 
Sekä maksuja, joista vakuutettu joutuu velkojalleen/velkojilleen lainmukaiseen vastuuseen kun ne johtuvat 
vakuutetun kortinhaltijan yrityksistä korjata itseensä kohdistuneen henkilöllisyysvarkauden seurauksia. 

 
Jatkotakuu 
Jatkotakuusta korvataan vakuutetun yksityistä käyttöä varten hankkiman kodinkoneen, kulutuselektroniikan 
ja IT-laitteen rikkoutuminen. Vakuutus on voimassa tuotteille, jotka on ostettu uutena ja maksettu 
kokonaisuudessaan (100%) kortinhaltijan Nordea Black -kortin luotto-ominaisuutta (credit) käyttäen. 
Ostetulla tuotteella tulee olla voimassa valmistajan alkuperäinen ja/tai myyjän vähintään 24 kuukauden 
pituinen takuu siinä maassa, jossa tuote sijaitsee ja korjaukset tullaan suorittamaan. Vakuutetun tuotteen 
rikkoutuessa korvataan aina ensisijaisesti vakuutetun tuotteen korjauskustannus. 

 
Tapahtumalippujen peruutusturva 
Vakuutus korvaa vakuutetun henkilön käyttämättä jääneen pääsylipun konserttiin tai esitykseen kun 
käyttämättä jääminen johtuu välttämättömästä syystä, esimerkiksi vakuutetun tai hänen sukulaisen 
äkillisestä ja vakavasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Tai vakuutetun asuntoon 
kohdistuneesta vakavasta vahingosta, joka edellyttää vakuutetun läsnäoloa asunnossa korvattavan 
tapahtuman järjestämispäivänä tai kun vakuutettu on estynyt osallistumasta esitykseen tai konserttiin 
luonnonkatastrofin johdosta. 

 

Tapahtumalippujen peruutusturva on voimassa lipuille, jotka on maksettu etukäteen kokonaisuudessaan 
(100 %) vakuutetun Nordea Black-kortin luotto-ominaisuutta (credit) käyttäen ja lippu jää kokonaan 
käyttämättä eikä sitä ole hyvitetty, myyty tai luovutettu edelleen. 

 
Golfaajan turva 
Vakuutus korvaa vakuutetun kortinhaltijan golfvarusteiden tai henkilökohtaisten esineiden 
varkauden golfkentällä tai -klubilla. 

 

Vakuutuksessa on myös hole-in-one -turva, joka korvaa hole-in-one -juomatarjoiluista aiheutuneet 
kustannukset kun ne on maksettu kokonaisuudessaan (100%) vakuutetun Nordea Black-kortin luotto- 
ominaisuutta (credit) käyttäen. 

 
Jos vakuutettua kohtaa sellainen äkillinen ja odottamaton sairaus tai tapaturma, joka estää häntä 
pelaamasta golfia ja johon lääkäri määrää sairaslomaa enemmän kuin 7 peräkkäistä päivää, korvataan 
vakuutuksesta sairasloman aikana käyttämättä jääneet golf-seuran tai -klubin jäsenmaksut tai golf- 
turnausmaksut kun ne on maksettu kokonaisuudessaan (100%) vakuutetun Nordea Black-kortin luotto- 
ominaisuutta (credit) käyttäen. 

 
 

Vahinkoja korvataan enintään vakuutusehdoissa määriteltyjen vakuutusmäärien mukaan. Mahdolliset 
useammat tai rinnakkaiset kortit, jotka sisältävät samat tai samoja vakuutusturvia, eivät oikeuta 
moninkertaisiin korvauksiin. 

 
 

* Tämä esite ei korvaa vakuutusehtoja. Tutustu huolella oheisiin täydellisiin vakuutusehtoihin, joissa on 
kerrottu tarkemmin mm. mitä vakuutus korvaa ja millaisia rajoituksia korvauksiin liittyy. 
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Nordea Black -korttien lisävakuutus 
Kortinhaltijan vakuutus sisältäen henkilöllisyysvarkausturvan, jatkotakuun, tapahtumalippujen 
peruutusturvan ja golfaajan turvan 

 

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2018 alkaen ja niitä sovelletaan 1.10.2018 tai sen jälkeen sattuneisiin 
vahinkotapahtumiin. 
Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. 

 
YLEISTÄ 
Tämä asiakirja sisältää ryhmävakuutuksen täydelliset vakuutusehdot. Vakuutuksenantaja on Tryg 
Forsikring A/S (jäljempänä Tryg) ja vakuutuksenottaja on Nordea Bank Oyj, Suomen sivuliike 
(jäljempänä Nordea). Tryg ja Nordea ovat tehneet vakuutussopimuslaissa (543/94) tarkoitetun 
ryhmävakuutussopimuksen ja sen olennainen sisältö on määritetty sopimuksessa ja näissä 
vakuutusehdoissa. 

 
VAKUUTETUT 
Vakuutettuja ovat Nordea Black-kortinhaltijat. 

 
VAKUUTUSKAUSI 
Vakuutuskausi alkaa 1.10.2018. 

 

Nordea Black-kortinhaltijan vakuutuksen vakuutusturva päättyy vakuutetun Nordea Black-kortin 
voimassaoloajan päättyessä ellei korttia uudisteta olemaan voimassa välittömästi alkuperäisen 
voimassaolokauden viimeisen kuukauden lopusta lukien. 

 
NORDEA BLACK-KORTINHALTIJAN VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 
Nordea Black-kortinhaltijan vakuutuksen vakuutusturva sisältää seuraavat turvat: 

 
1. Henkilöllisyysvarkausturva 
2. Jatkotakuu 
3. Tapahtumalippujen peruutusturva 
4. Golfaajan turva 

 

Nordea Black-kortinhaltijan vakuutus tarjoaa edellä mainitut turvat Nordea Black-kortin haltijalle jolla 
on yksityishenkilönä Nordea Black -kortti omaa yksityistä käyttöään varten. 
Jatkotakuun, Tapahtumalippujen peruutusturvan ja Golfaajan turvan osalta turvan voimassaolo 
edellyttää, että tuotteet ja/tai palvelut, joista korvausta haetaan, on maksettu vakuutetun Nordea 
Black –kortin luotto-ominaisuutta (credit) käyttäen. Vakuutusturvien kattavuuden yksityiskohdat on 
määritelty alla. 

 
MÄÄRITELMÄT 
Seuraavia määritelmiä sovelletaan vakuutuksen kaikissa osissa. 

 

Ajoneuvo 
Vakuutetun henkilöauto, pick-up tai 
moottoripyörä, joka on asianmukaisesti 
rekisteröity vakuutetun nimiin, jonka 
ajamiseen vakuutetulla on oikeus ja joka 
on hyväksytty ja rekisteröity käytettäväksi 
julkisilla teillä yksityiseen käyttöön. 

 
Asunto 
Vakuutetun pääasiallinen asuinpaikka ja 
jossa vakuutetun henkilökohtaista 
omaisuutta säilytetään. 

Esitys 
Tanssi- tai lavaesitys tai urheilu- 
tapahtuma tai muu viihdetapahtuma, joka 
pidetään määrättynä aikana ja 
määrätyssä paikassa. 

 
Golfvarusteet 
Golfiin liittyvät varusteet, joita vakuutetut 
tavanomaisesti käyttävät golfin 
pelaamiseen sisältäen mailat, golf- 
kengät, golflaukut ja muut golftarvikkeet. 

 
Henkilökohtainen omaisuus 
Yllä pidettäviksi tai kannettaviksi 
suunnitellut henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitetut esineet, jotka kuuluvat 
vakuutetulle. 
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Jälleenhankintakustannukset 
Vastaavanlaisen ja vastaavanlaisilla 
ominaisuuksilla varustetun esineen 
nykyinen hankintahinta. 

 
Kanne 
(i) siviilioikeudellinen menettely, jolla 
haetaan rahakorvausta henkilöllisyys- 
varkauden takia tai (ii) vakuutettua 
kohtaan käynnistetty rikosoikeudellinen 
menettely, jossa vakuutettua syytetään 
jonkun muun oikeudenvastaisesta teosta 
johon tämä on ryhtynyt osallistuessaan 
vakuutetun henkilöllisyyden 
varastamiseen. 

 
Konsertti 
Musiikillinen viihdetapahtuma määrättynä 
aikana ja määrätyssä paikassa. 

 
Korjauskustannukset 
Korvattavan vian sattuessa korvattavan 
tuotteen korjaamisesta aiheutuvat 
varaosa- ja työkustannukset. 

 
Luonnonkatastrofi 
Tulipalo, maanvyörymä, nimetty 
hurrikaani, pyörremyrsky tai hirmumyrsky, 
tulva, maanjäristys, tsunami, vulkaaninen 
toiminta tai tulivuorenpurkaus ja/tai mikä 
tahansa muu viranomaisen julistama 
luonnonkatastrofi. 

 
Luottotili 
Valtuutetun rahoituslaitoksen tai pankin 
henkilökohtaiseen käyttöön myöntämä 
luottojärjestely, kuten esimerkiksi 
luottokorttitili, auto- tai asuntolainatili. 

 
Lääkäri 
Laillistettu lääkäri jolla on voimassa oleva 
lupa harjoittaa lääkärin ammattia ja joka 
toimii luvan rajoissa, jolla on tunnus- 
tetussa laitoksessa suoritettu tutkinto ja 
joka on asianomaisen maan toimi- 
valtaisen viranomaisen rekisteröimä ja 
joka ei ole vakuutettu eikä vakuutetun 
sukulainen. 

 
Olemassa oleva lääketieteellinen tila 
Mikä tahansa olemassa oleva 
lääketieteellinen tila tai tilat, joka on 
edellyttänyt lääketieteellistä hoitoa 
(mukaan lukien konsultaatio tai neuvonta) 
vakuutuskauden alkamista edeltäneen 12 
kuukauden pituisen ajanjakson aikana. 

Ostohinta 
Vakuutetun tuotteen alkuperäinen 
ostohinta sisältäen arvonlisäveron ja pois 
lukien mitkä tahansa kuljetus- 
kustannukset. 

 
Pankkitili 
Valtuutetussa rahoituslaitoksessa tai 
pankissa oleva henkilökohtaiseen 
käyttöön tarkoitettu tili jota tilinomistaja voi 
käyttää rahan talletukseen ja nostoon. 

 
Pääsylippu 

Asiakirja, joka on osoitus ei-rahaksi 
muutettavasta luvallisesta 
sisäänpääsyoikeudesta esitykseen tai 
konserttiin ja joka on hankittu tunnetulta 
ja hyvämaineiselta lippujenvälittäjältä tai 
lippukauppiaalta. 

 
Sairausloma 
Lääkärin määräämä toipumisaika 
äkillisestä ja odottamattomasta 
sairaudesta tai tapaturmasta 
parantumiseksi sellaisen tilan vuoksi, 
joka estää kortinhaltijaa pelaamasta golfia. 

 
Sukulainen 
Aviopuoliso, avopuoliso, lapsi, laillisesti 
adoptoitu lapsi, otto- tai kasvattilapsi, 
avio- tai avopuolison lapsi, lapsenlapsi, 
vanhemmat, appivanhemmat, adoptio- 
vanhemmat, otto- tai kasvattivanhemmat, 
avio- tai avopuolison vanhemmat, iso- 
vanhemmat, sisarukset, veli- ja sisar- 
puolet, isä- tai äitipuolen lapset, miniä tai 
vävy. 

 
Tunnustettu golfkenttä 
i) yksityisen tai julkisen seuran ylläpitämä 
golfkenttä tai harjoitusalue, tai ii) muu 
taho, joka tarjoaa golf -aktiviteetteja 
tavanomaisena liiketoimintanaan. 

 
Vakuutettu tapahtuma 
Laillisesti järjestetty ja suunniteltu, 
pääsylipussa mainittu esitys tai konsertti. 

 
Varkaus tai varastettu 
Vakuutetun omaisuuden lainvastainen 
ottaminen tai anastaminen: i) ilman 
vakuutetun suostumusta tai ii) 
uhkaamalla käyttää vakuutettuun ja/tai 
vakuutetun puolisoon tai avopuolisoon 
ja/tai hänen alle 21-vuotiaisiin lapsiinsa 
kohdistuvaa väkivaltaa tai iii) kun 
vakuutetun asuntoon on murtauduttu 
väkivaltaa käyttäen ja tämä on 
havaittavissa murtojäljistä. 
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1. HENKILÖLLISYYSVARKAUS 
Henkilöllisyysvarkaus on vakuutetun Nordea Black -kortinhaltijan nimen ja henkilötunnuksen 
luvatonta ja/tai laitonta käyttöä tarkoituksena avata luottotilejä ja/tai pankkitilejä ilman vakuutetun 
lupaa. Vakuutus korvaa, kohdassa 6.1 mainittuihin enimmäismääriin saakka, oikeudenkäyntikulut, 
saamatta jääneen palkan, maksut ja sekalaiset kulut kun ne johtuvat vakuutetun kortinhaltijan 
yrityksistä korjata itseensä kohdistuneen henkilöllisyysvarkauden seurauksia. 

 
1.1 Korvattavat vahingot ja vakuutusmäärät 

Vakuutuksesta korvataan oikeudenkäyntikuluja, maksuja ja sekalaisia kuluja enintään EUR 10 000  
saakka yhtä vahinkoa kohden ja yhtä kalenteri vuotta kohden. Vakuutuksesta korvataan enintään 
yhden (1) vuoden pituisen ajanjakson aikana kertyneitä kustannuksia siitä hetkestä lukien, kun 
vakuutettu tuli tietoiseksi henkilöllisyysvarkaudesta. 

 

Vakuutuksesta korvataan saamatta jäänyttä palkkaa enintään EUR 1 500 saakka yhtä vahinkoa 
kohden ja yhtä kalenterivuotta kohden. Vakuutuksesta korvataan saamatta jäänyttä palkkaa 
enintään kuuden (6) kuukauden ajalta siitä hetkestä lukien kun vakuutettu teki korvaushakemuksen 
henkilöllisyysvarkaudesta. 

 
Vakuutuksesta korvattavat oikeudenkäyntikulut 
Vakuutuksesta korvataan oikeudenkäyntikulut oikeudellisen avustajan käytöstä sekä tuomioistuimen 
maksut: 

• kun vakuutettu vastustaa velkojan tai perintätoimiston tai jonkun näiden puolesta toimivan tahon 
vakuutettua vastaan vireille panemaa kannetta vakuutettuun kohdistuneen 
henkilöllisyysvarkauden takia ja/tai 

• kun vakuutettu hakee muutosta hänelle henkilöllisyysvarkauden takia väärin perustein 
langetettuun tuomioon siviili- tai rikosasiassa. 

 
Vakuutuksesta korvattavat maksut 
Vakuutuksesta korvataan: 

• maksut, joista vakuutettu joutuu velkojalleen/velkojilleen lainmukaiseen vastuuseen kun vastuut 
ovat syntyneet henkilöllisyysvarkauden avulla toteutetusta luottotilin/-tilien ja/tai pankkitilin/-tilien 
luvattomasta avaamisesta ja käytöstä vakuutetun nimellä. Vakuutuksesta korvataan vain se 
määrä josta vakuutettu henkilö on rahoituslaitokselle vastuussa ja enintään EUR 10 000 saakka 
yhtä vahinkoa kohden ja yhtä kalenterivuotta kohden. 

 
Vakuutuksesta korvattavat sekalaiset kulut 
Vakuutuksesta korvataan: 

• uusintahakemuksista johtuvat kulut vakuutetun hakiessa luottotilejä ja/tai pankkitilejä, joita ei ole 
myönnetty yksinomaan siksi, että valtuutettu rahoituslaitos tai pankki oli saanut 
henkilöllisyysvarkauden takia väärää tietoa, 

• kohtuulliset kustannukset, joita vakuutetulle on koitunut henkilöllisyysvarkauteen liittyvien 
asiakirjojen oikeaksi todistamisesta julkisen notaarin toimesta sekä kaukopuheluista ja 
todisteellisesti lähetetystä postista, joita vakuutetulle on kohtuudella aiheutunut hänen 
pyrkiessään ilmoittamaan henkilöllisyysvarkauden tai korjaamaan taloudellisia ja luottotietojaan, 
jotka ovat henkilöllisyysvarkauden takia muuttuneet, 

• enintään kolmen (3) luottotietoraportin kustannukset hankittuna vakuutuksenantajan etukäteen 
hyväksymältä taholta,  

• kulut, jotka aiheutuvat vakuutetun riitauttaessa luottotietojensa oikeellisuuden tai aukottomuuden, 
jos tiedot ovat vääriä ja annettu luotto- tai rahoituslaitokselle vilpillisesti vakuutettuun 
kohdistuneen henkilöllisyysvarkauden seurauksena. 

 
Vakuutuksesta korvattava saamatta jäänyt palkka 
Vakuutuksesta korvataan: 

• palkka ajalta jonka vakuutettu joutuu olemaan työstään palkattomalla vapaalla pelkästään 
luottotietoihinsa liittyvien tietojen oikaisua varten, jotka ovat henkilöllisyysvarkauden takia 
muuttuneet. 
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1.2 Korvauksen maksamisen edellytykset 
Korvauksen maksaminen edellyttää, että: 

• Henkilöllisyysvarkaus pitää olla ilmoitettu poliisille, 

• Vakuutetun tulee ryhtyä kaikkiin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin, joita häneltä kohtuudella 
voidaan edellyttää, henkilöllisyysvarkauden aiheuttamien lisävahinkojen estämiseksi ja ilmoittaa 
kaikille asiaankuuluville rahoituslaitoksille henkilöllisyysvarkaudesta estääkseen uudet 
väärinkäytökset, 

• Vakuutetun henkilön on tehtävä yhteistyötä vakuutuksenantajan kanssa ja autettava valvomaan 
kaikkia laillisia oikeuksia joita vakuutetulla tai vakuutuksenantajalla saattaa 
henkilöllisyysvarkausasiassa olla. Tähän saattaa kuulua, että vakuutetun on todistettava 
valaehtoisesti, oltava läsnä oikeuden käsittelyissä ja oikeudenkäynneissä sekä annettava 
vaaditut selvitykset henkilöllisyysvarkausasian korjaamiseksi, 

• Vakuutetun tulee luovuttaa vakuutuksenantajalle todisteet perusteettomista maksuista tai 
nostoista, joita on tehty luvattomasti avatuilta pankki- tai luottotileiltä. 

 
1.3. Henkilöllisyysvarkausturvaa koskevat rajoitukset 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai menetystä, joka johtuu seuraavista: 

• mitään muita rahallisia menetyksiä, kuin ne suoritetut kulut, jotka on määritelty korvattaviksi 
edellä kohdassa 6.1 oikeudenkäyntikulujen, maksujen ja sekalaisten kulujen osalta, 

• kulut, jotka liittyvät mihin tahansa fyysiseen vammaan, sairauteen, tautiin, haittaan tai 
invaliditeettiin, sokkiin, sielulliseen kärsimykseen ja henkiseen vammaan mukaan lukien 
tarpeellinen hoito, tai kuolema, 

• kulut, jotka liittyvät luottotietojen pyytämiseen ennen henkilöllisyysvarkauden havaitsemista, 

• aika, jonka vakuutettu on oikaistakseen henkilöllisyysvarkauden takia muuttuneita 
luottotietoihinsa liittyviä tietoja ollut poissa liiketoiminnastaan tai työstä, jolta hänen 
työnantajansa maksaa, on maksanut tai tulee maksamaan poissaoloajalta palkan, 

• vahingot, jotka eivät satu vakuutuskauden aikana, riippumatta kustannusten syntyajankohdasta, 

• vahingot, jotka aiheutuvat vakuutetun liiketoiminnasta tai liittyvät tämän liiketoimintaan työ ja 
ammatti mukaan lukien, 

• vahingot, jotka aiheutuvat vakuutetun tai hänen sukulaistensa laittomista teoista,  

• vahingot, jotka vakuutettu tai hänen sukulaisensa on aiheuttanut tahallisesti, joista tämä tiesi tai 
jotka tämä suunnitteli. 

 
 

2. JATKOTAKUU 
Jatkotakuusta korvataan vakuutetun yksityistä käyttöä varten hankkiman kodinkoneen, 
kulutuselektroniikan ja IT-laitteen rikkoutuminen. 

 

Kaikkien tuotteiden tulee olla ostettu uutena ja maksettu kortinhaltijan Nordea Black –kortin luotto- 
ominaisuutta (credit) käyttäen. Ostetulla tuotteella tulee olla voimassa valmistajan alkuperäinen ja/tai 
myyjän vähintään 24 kuukauden pituinen takuu siinä maassa, jossa tuote sijaitsee ja korjaukset 
tullaan suorittamaan. 

 

Rikkoutumisena korvataan kodinkoneessa, kulutuselektroniikassa ja/tai IT-laitteessa ilmenevästä 
materiaali- tai valmistusviasta johtuva kodinkoneen, kulutuselektroniikan ja IT-laitteen puutteellinen 
toiminta, joka kuuluisi takuun tai myyjän kuluttajansuojalain (38/78) mukaisen vastuun piiriin. 

 
2.1 Vakuutetut tuotteet 

• Kodinkoneet, kuten pesukoneet, kuivausrummut, astianpesukoneet, keittiöliedet, uunit, 
jääkaapit, pölynimurit, silitysraudat, paahtimet, sähköhammasharjat, 

• Kulutuselektroniikka kuten: televisiot, LCD:t, plasmat, DVD-soittimet/tallentimet, 
kotiteatterilaitteet, stereolaitteet, digisovittimet, MP3-soittimet, kamerat, videokamerat ja GPS- 
laitteet, 

• IT-laitteet kuten: pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, valokopiokoneet, telefax-laitteet, 
skannerit, pelikonsolit, reitittimet ja modeemit. 
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2.2 Korvattavat vahingot ja vakuutusmäärät 
Vakuutetun tuotteen rikkoutuessa korvataan vakuutetun tuotteen korjauskustannus tai mikäli 
korjauskustannus ylittää kuitista ilmenevän alkuperäisen ostohinnan, korvataan vakuutetun tuotteen 
kuitista ilmenevä alkuperäinen ostohinta, enintään vakuutusmäärään saakka. 

 
Jatkotakuu on voimassa enintään kaksi (2) vuotta. Sen voimassaolo alkaa valmistajan tai myyjän 
kahden vuoden takuun päättymisestä. Valmistajan tai myyjän takuun on oltava pituudeltaan vähintään 
kaksi (2) vuotta maassa, jossa vakuutettu tuote sijaitsee ja korjaukset tullaan suorittamaan. 
Jatkotakuun voimassaolo vakuutetulle tuotteelle päättyy viimeistään, kun alkuperäisestä 
ostopäivästä on kulunut neljä (4) vuotta. 

 
Jatkotakuun perusteella maksettavan korvauksen enimmäismäärä on EUR 3 500 vakuutettua 
tuotetta ja vahinkoa kohden ja yhtä Nordea Back-korttia kohden EUR 7 000 kalenterivuodessa. 
Korvaus ei missään tilanteessa voi ylittää vakuutetun Nordea Black-kortilta veloitettua vakuutetun 
tuotteen alkuperäistä ostohintaa, noudattaen lisäksi seuraavia ehtoja: 

 

Mikäli vakuutettu tuote on tuoteparin tai -sarjan osa, korvataan vain kyseistä osaa vastaava määrä. 
 

Mikäli korjauskustannukset (mukaan lukien kuljetuskustannukset) ylittävät vakuutetun tuotteen 
alkuperäisen ostohinnan, vakuutettu tuote korvataan malliltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan 
vastaavalla, enintään vakuutetun tuotteen alkuperäisen ostohinnan arvoisella tuotteella. 

 
Tryg:lla on aina oikeus halutessaan korvata vakuutetun tuotteen alkuperäinen ostohinta. 

 
2.3 Korvauksen maksamisen edellytykset 

Jatkotakuu on voimassa Nordea Black -kortinhaltijoille. Vakuutetun kodinkoneen, 
kulutuselektroniikan ja IT-laitteen tulee olla ostettu kokonaisuudessaan (100 %) vakuutetun Nordea 
Black –kortin luotto-ominaisuutta (credit) käyttäen. 

 

Vakuutettujen tuotteiden tulee olla ostettu uutena valtuutetulta jälleenmyyjältä ja ostohinnan tulee 
olla ollut vähintään EUR 50. 

 

Jatkotakuu päättyy vakuutetun Nordea Black-kortin voimassaoloajan päättyessä ellei korttia 
uudisteta olemaan voimassa välittömästi alkuperäisen voimassaolokauden viimeisen kuukauden 
lopusta lukien. 

 
2.4 Jatkotakuuta koskevat rajoitukset 

Jatkotakuusta ei korvata seuraavia tuotteita: 

• veneet, autot, moottoriveneet, lentokoneet, mitkä tahansa moottorikäyttöiset ajoneuvot tai niiden 
kiinteät osat, 

• matkapuhelimet; 

• tabletit ja tablettitietokoneet, 

• sähköllä toimivat puutarhatyövälineet, 

• lämminvesivaraajat, lämmityslaitteet tai lämpöpumput, 

• tuotteet, joilla ei ole myyjän tai valmistajan alkuperäistä 24 kuukauden takuuta ja tuotteet, joilla 
ei ole sarjanumeroa, 

• tuotteet, joita on käytetty tai jotka on tarkoitettu käytettäväksi ammattimaisesti tai kaupallisiin 
tarkoituksiin, 

• mitkään vakuutetun tuotteen käyttöön liittyvät tarvikkeet tai oheistuotteet, kuten esimerkiksi 
paristot, DVD kuva- tai äänipäät, linssin suodattimet, lamput, hihnat, laukut, väripatruunat ja  
- kasetit ja vastaavat. 

 

Jatkotakuu-vakuutuksesta ei suoriteta korvausta seuraavissa tilanteissa: 

• vahinko, joka on aiheutunut ulkopuolisista tekijöistä tai suoraan tai välillisesti kodinkoneen, 
kulutuselektroniikan ja IT-laitteen kuljetuksen, toimituksen tai asennuksen seurauksena, 

• vahinko, joka on aiheutunut onnettomuudesta, laiminlyönnistä, väärinkäytöksestä, tahallisesta 
vaurioittamisesta, loiseläimen tai hyönteisen aiheuttamasta vahingosta, ohjeiden vastaisesta 
käytöstä, varkaudesta, hiekasta, tulipalosta, maanjäristyksestä, myrskystä tai rajuilmasta, 
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salamasta, räjähdyksestä, ilma-aluksen törmäyksestä, vesivahingoista, korroosiosta, 
paristovuodosta tai force majeure -syystä, 

• vahinko, joka on aiheutunut virtakatkoksesta tai jännitevaihteluista, riittämättömästä tai väärästä 
verkkojännitteestä tai virranvoimakkuudesta, sähköliitännöissä tai -johdoissa tai viemäröinnissä 
esiintyvästä viasta, 

• kiinteistölle aiheutuneet vahingot, rahtikulut, välilliset vahingot, 

• vakuutetun tuotteen huolto, tarkastus, puhdistus tai säätäminen, 

• kosmeettisten vaurioiden kuten esimerkiksi kolhujen, maali- tai muun pintakäsittelyn vaurioiden, 
naarmujen tai ruosteen korjauskulut, jos tällaisilla vahingoilla ei ole vaikutusta tuotteen 
toimintaan,  

• mitkä tahansa kustannukset, jotka aiheutuvat tai liittyvät käyttäjän vaihdettavissa oleviin 
paristoihin, tietokonevirusten saastuttamiseen, hiiri- ja osoitinlaitteisiin tai menetyksiin ja/tai 
vahinkoihin, jotka ovat suoraan tai välillisesti ohjelmistojen, paristojen, sulakkeiden tai muiden 
vakuutetun tuotteen käyttöön liittyvien tarvikkeiden aiheuttamia. 

 
 

3. TAPAHTUMALIPPUJEN PERUUTUSTURVA 
Vakuutus korvaa vakuutetun henkilön pääsylipun konserttiin tai esitykseen, joka on jäänyt 
käyttämättä ja jos käyttämättä jääminen johtuu jostakin seuraavista välttämättömistä syistä: 

• vakuutetun tai hänen sukulaisen äkillinen ja vakava sairaus, tapaturma tai kuolema. 
Välttämättömyyttä arvioidaan lääketieteellisillä perusteilla, 

• vakuutetun asuntoon kohdistunut vakava vahinko, joka edellyttää vakuutetun läsnäoloa 
asunnossa korvattavan tapahtuman järjestämispäivänä, 

• vakuutettu on estynyt osallistumasta esitykseen tai konserttiin luonnonkatastrofin johdosta, 

• vakuutetun äkillinen ja odottamaton liike- tai työmatka ulkomaille vakuutetun työnantajan 
vaatimuksesta, minkä seurauksena vakuutettu ei voi osallistua korvattavaan tapahtumaan, 

• vakuutetulle henkilölle annetaan tiedoksi tuomioistuimen määräys tai haaste, joka edellyttää 
vakuutetun läsnäoloa tuomioistuimessa korvattavan tapahtuman järjestämispäivänä,  

• vakuutetun ajoneuvo tulee käyttökelvottomaksi matkalla korvattavaan tapahtumaan edellyttäen 
että tästä on raportoitu tiepalvelulle tai vakuutetun ensisijaiselle autovakuuttajalle taikka että 
auto on toimitettu korjaamolle. 

 
3.1 Korvattavat vahingot ja vakuutusmäärät 

Vakuutuksesta maksetaan korvaus edellä kohdassa kahdeksan (8) mainitusta välttämättömästä 
syystä käyttämättä jääneestä pääsylipusta siten, että korvauksena maksetaan pienempi 
seuraavista: pääsylipun ostokuitista ilmenevä nimellisarvo tai vakuutetun pääsylipun hankkimiseksi 
maksama ostokuitista ilmenevä todellinen arvo; vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata enempää kuin 
500 eroa vahinkoa kohden ja kalenterivuotta kohden. 

 
3.2 Korvauksen maksamisen edellytykset 

Korvauksen maksaminen edellyttää, että: 

• pääsylipun tulee olla maksettu etukäteen kokonaisuudessaan (100 %) vakuutetun Nordea 
Black-kortin luotto-ominaisuutta (credit) käyttäen, 

• pääsylipun tulee olla käyttämätön, eikä sitä saa myydä tai luovuttaa edelleen, 

• pääsylipun hintaa ei saa palauttaa tai olla palautettu myyjän tai tapahtuman järjestäjän toimesta. 
Osittaisen palauttamisen tilanteessa muualta saatu korvaus vähennetään tästä vakuutuksesta 
maksettavasta korvauksesta, 

• vakuutetun tulee ryhtyä kaikkiin varotoimiin, joita häneltä kohtuudella voidaan edellyttää, 
vakuutustapahtuman estämiseksi, ja tehdä kaikki tarvittavat järjestelyt pystyäkseen saapumaan 
korvattavaan tapahtumaan ajoissa. 

 
3.3 Tapahtumalippujen peruutusturvaa koskevat rajoitukset 

Emme korvaa vahinkoa tai menetystä, joka johtuu seuraavista: 

• välittömästi tai välillisesti tapahtuman peruuntuminen tai siirtäminen tapahtuman järjestäjän 
toimesta mistä tahansa syystä, 

• poissaolo esityksestä peruutetun tai siirretyn lennon johdosta ellei tämä johdu 
luonnonkatastrofista, 

• pääsyliput, jotka vakuutettu lahjoittaa tai myy edelleen toisille ihmisille, 

• poissaolo esityksestä, joka johtuu mistä tahansa olemassa olevasta lääketieteellisestä tilasta, 
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• vakuutetun itsensä tai hänen perheenjäsenensä tahallisesti itseaiheuttamat vahingot, 

• itsemurha tai itsemurhan yritys 

• vakuutetun tai hänen perheenjäsenensä raskaus, hedelmöityshoidot tai synnytys, 

• vakuutetun tai hänen perheenjäsenensä päihtymys tai toimintakyvyttömyys, joka johtuu 
alkoholin tai laittomien huumaus- tai lääkeaineiden käytöstä taikka sellaisten lääkkeiden 
käytöstä, jotka eivät ole lääkärin määräämiä, 

• vakuutetun tai hänen perheenjäsenensä laittomat teot tai tahallisesti aiheuttamat syyt. 
 
 

4. GOLFAAJAN TURVA 
Vakuutus korvaa vakuutetun kortinhaltijan golfvarusteiden tai henkilökohtaisten esineiden 
varkauden, hole-in-one -juomatarjoiluista aiheutuneet kustannukset tai käyttämättä jääneet golf- 
seuran tai -klubin jäsenmaksut tai golf turnaumaksut. 

 
4.1 Korvattavat vahingot ja vakuutusmäärät 

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun golfvarusteiden varkaus kun vakuutettu on pelaamassa golfia 
millä tahansa tunnustetulla golfkentällä tai välittömästi matkalla sellaiselle tai pois sellaiselta, 
enintään EUR 1 500 asti. 

 

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun henkilökohtaisten esineiden varkaus, kun vakuutettu on 
pelaamassa golfia millä tahansa tunnustetulla golfkentällä, enintään EUR 1 500 asti. 

 

Vakuutuksesta korvataan hole-in-onen suorittamispäivänä kertyneet hole-in-one -juomatarjoiluista 
aiheutuneet kustannukset, jotka on maksettu vakuutetun Nordea Black-kortin luotto-ominaisuutta 
(credit) käyttäen, enintään EUR 250 asti. 

 

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun kortinhaltijan Nordea Black-kortin luotto-ominaisuutta (credit) 
käyttäen maksetut ja käyttämättä jääneet golfseuran tai -klubin jäsenmaksut tai golf turnausmaksut, 
jos vakuutettua kohtaa sellainen äkillinen ja odottamaton sairaus tai tapaturma, joka estää häntä 
pelaamasta golfia ja johon lääkäri määrää sairauslomaa enemmän kuin 7 peräkkäistä päivää, 
enintään EUR 3 000 asti vahinkoa ja kalenterivuotta kohden. 

 
4.2 Korvauksen maksamisen edellytykset 

Korvauksen maksaminen edellyttää, että: 

 
Vakuutetun golfvarusteiden ja henkilökohtaisten esineiden varkaus: 

• varkaudesta tulee olla ilmoitettu poliisiviranomaiselle ja tunnustetulle golfkentälle, jolla varkaus 
tapahtui, 

• mikäli varastettu esine on osa tuoteparia tai -sarjaa, korvaus maksetaan vain kyseisen osan 
arvosta, paitsi jos osat ovat yksittäin käyttökelvottomia ja/tai niitä ei voi vaihtaa yksittäin, 

• jos vakuutuksenantaja maksaa tuoteparin tai -sarjan korvaamisen toisella siinä tapauksessa, 
että parin tai sarjan osa on menetetty varkauden takia, vakuutuksenantajalla on oikeus pitää 
itsellään alkuperäisen tuoteparin tai -sarjan jäljellä olevat osat. 

 

Hole-in-one: 

• Hole-in-one -juomatarjoilukustannusten tulee olla kertynyt sinä päivänä, jona kortinhaltija suoritti 
hole-in-onen tunnustetulla golfkentällä, ja niiden tulee olla kokonaisuudessaan (100 %) maksettu 
vakuutetun Nordea Black-kortin luotto-ominaisuutta (credit) käyttäen ja esitetty yhdellä laskulla, 

• tunnustetun golf-kentän antama virallinen todistus ja eritellyt ostotositteet toimitetaan todisteena 
vakuutustapahtuman sattuessa. 

 

Golfseuran tai -klubin jäsenmaksut tai golf turnausmaksut: 

• Golfseuran tai -klubin jäsenmaksut tai golf turnausmaksujen tulee olla kokonaisuudessaan 
(100 %) maksettu vakuutetun Nordea Black-kortin luotto-ominaisuutta (credit) käyttäen, 

• vakuutetulle kortinhaltijalle määrätään sairauslomaa enemmän kuin seitsemän (7) peräkkäistä 
päivää äkillisen ja odottamattoman sairauden tai tapaturman takia, joka estää häntä 
pelaamasta golfia, ja golf turnausmaksun osalta, että vakuutettu ei voi pelata turnauksessa. 



9 

 

 

 

• Golfseura tai -klubi vahvistaa, että kortinhaltija ei ole pelannut sinä aikana, jota 
korvaushakemus koskee ja että golfklubi ei ole palauttanut mitään maksuja. 

• Turnauksen järjestäjätaho vahvistaa, että kortinhaltija ei ole pelannut turnauksessa ja että 
hänelle ei ole palautettu mitään maksuja. 

 
4.3 Golfaajan turvaa koskevat rajoitukset 

Vakuutus korvaa vahinkoa tai menetystä, joka johtuu seuraavista: 

• golfpallojen tai golfautojen varkaus, 

• silmä- tai aurinkolasien varkaus, 

• käteisen rahan, kolikoiden, arvopapereiden ja muiden vaihdantakelpoisten 
rahamarkkinainstrumenttien, automaatti-, maksuaika-, pankki- tai luottokorttien, postimerkkien, 
kellojen, korujen, arvometallien, lahjatavaroiden, mitalien, kulta- ja hopeaesineiden, tai 
jalokivien varkaus, 

• matkapuhelinten, kannettavien musiikkisoittimien, kameroiden, tai turkkien varkaus, 

• ammatti- tai yrityskäyttöön liittyvien asiakirjojen tai sopimusten varkaus, 

• sellaisten varusteiden menetys, jotka on vuokrattu tai liisattu muille vakuutetun kortinhaltijan 
toimesta, 

• mikään menetys kortinhaltijalle, joka on ammattilaisgolfinpelaaja, 

• vakuutetun kortinhaltijan kenen tahansa sukulaisen suorittama varkaus, 

• jäsenmaksut vakuutetun golfin pelaamisen estävän, vakuutetun kortinhaltijan sairausloman 
seitsemältä (7) ensimmäiseltä päivältä, 

• jäsenmaksut tai kilpailumaksut, joita kortinhaltija ei ole maksanut tai joita ei ole maksettu 
kokonaisuudessaan voimassaolevalla vakuutetun Nordea Black -kortin luotto-ominaisuutta 
(credit) käyttäen, 

• yhteisesti muiden kanssa maksetusta ryhmäjäsenmaksusta tai ryhmäturnausmaksusta, 

• käyttämättä jääneet jäsenmaksut tai turnausmaksut sellaisen vamman tai sairauden vuoksi, 
joka johtuu olemassa olevasta lääketieteellisestä tilasta, 

• mitkään seuraan liittymisen yhteydessä maksettavat kertamaksutyyppiset aloitus- tai 
liittymismaksut, 

• käyttämättä jääneet jäsen- tai turnausmaksut jos niiden käyttämättä jääminen johtuu 
turnauksen alkamisen jälkeen sattuneesta vammasta tai sairaudesta. 

 
 

5. KAIKKIA TURVIA KOSKEVAT YLEISET RAJOITUKSET 
Seuraavia rajoituksia sovelletaan kaikkiin tämän vakuutuksen osiin. 

 

Vakuutuksesta ei korvata: 

• mitään vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun tai tämän sukulaisen tahallisista, pahantahtoisista, 
laittomista tai tarkoituksellisista teoista, 

• minkäänlaisia välillisiä tai epäsuoria vahinkoja tai menetyksiä, 

• varkautta lukitsemattomasta autosta, lokerosta tai rakennuksesta, 

• vahinkoja, jotka johtuvat radioaktiivisten aineiden käytöstä tai päästöistä, jotka suoraan tai 
välillisesti johtavat ydinreaktioon, radioaktiiviseen säteilyyn tai saastumiseen, myrkyllisten 
biologisten tai kemiallisten aineiden leviämisestä, käytöstä tai päästöistä, joita on käytetty 
tahallisesti terroriteossa, 

• vahinkoja, jotka johtuvat valmistusvirheistä, tuhoeläimistä tai hyönteisistä, termiiteistä, homeesta, 
lahoamisesta, sienikasvustosta, bakteereista, ruosteen puhdistamisesta tai ruostekorjauksesta, 

• vahinkoja, jotka johtuvat sodasta, maahan tunkeutumisesta, ulkomaisen vihollisen toimesta, 
vihollisuuksista tai sodan kaltaisista toimista (riippumatta siitä onko sotaa julistettu tai ei), 
sisällissodasta, kapinasta, vallankumouksesta, kansannoususta, levottomuuksista, mellakasta, 
sotilas- tai muusta vallankaappauksesta, poikkeustilasta, terrorismista, laillisesti muodostetun 
viranomaisen toimenpiteestä tai minkäänlaisesta vahingonteosta, 

• vahinkoja, jotka johtuvat minkään hallituksen, viranomaisen, tuomioistuimen tai tulliviranomaisen 
määräyksestä. 
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6. KORVAUSMENETTELY 
Trygin asiakaspalvelun yhteystiedot  
Tryg Forsikring A/S  
Ballerup, Denmark 
E-mail info@tryg.fi 
Puh. +358 800 935 55 
(maanantaista perjantaihin 8.00–16.00) 
 

6.1 Korvauksenhakijan velvollisuudet 
Hakeakseen korvausta tämän Nordea Black-kortinhaltijan vakuutuksen nojalla, vakuutetun on 
otettava mahdollisimman pian yhteyttä Trygin asiakaspalvelukeskukseen puhelinnumerossa +358 
800 935 55. 
 
Vakuutetun tulee säilyttää ja pyydettäessä lähettää Trygille kaikki tarvittavat asiakirjat, jotta 
korvaushakemus voidaan käsitellä. Vakuutettu on velvollinen omalla kustannuksellaan hankkimaan 
ne asiakirjat ja selvitykset, jotka ovat parhaiten vakuutetun saatavissa ottaen myös huomioon Trygin 
mahdollisuudet hankkia selvitystä. Tryg ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on 
saanut kaikki tarpeelliset selvitykset. 

 
6.2 Korvaushakemuksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot ja liitteet: 

Lyhyt kuvaus vahinkotapahtumasta ja erittely aiheutuneista kuluista sekä: 
 

Henkilöllisyysvarkausturvan osalta: 

• rikosilmoitus henkilöllisyysvarkaudesta, 

• valtuutus, jolla Tryg valtuutetaan hankkimaan vakuutetun tiedot, kuten luottotiedot (soveltuvin 
osin), 

• vakuutetun raha-asioihin liittyvät tiedot, mukaan lukien tiliotteet, jotka ovat tarvittavia 
korvaushakemuksen tutkimiseksi ja ratkaisemiseksi, 

• luottotietoraportit, kun vakuutettu riitauttaa minkä tahansa luottotietohistoriaansa sisältyvien 
tietojen oikeellisuuden tai aukottomuuden henkilöllisyysvarkauden seurauksena, 

• todisteet perusteettomista maksuista tai nostoista, joita on tehty luvattomasti avatuilta pankki- tai 
luottotileiltä, 

• alkuperäiset kuitit mistä tahansa kuluista, jotka johtuvat yrityksistä korjata 
henkilöllisyysvarkauden seurauksia, enintään 12 kuukauden ajalta siitä ajankohdasta, kun 
vahinko ilmoitettiin vakuutuksenantajalle, 

• jos korvausta haetaan saamatta jääneestä palkasta, todisteet siitä, että poissaolo työstä on ollut 
tarpeellista. Tämän tulee olla vakuutetun työnantajan antama kirjallinen todiste, jossa 
ilmoitetaan, että vakuutettu oli työstään palkattomalla vapaalla, 

• jäljennökset mistä tahansa vaatimuksista, ilmoituksista, kuiteista, haasteista, valituksista tai 
lainopillisista asiakirjoista, jotka liittyvät korvattavaan vahinkoon, 

• mikä tahansa muu asiakirja tai tieto, jota Tryg saattaa vaatia korvaushakemuksen 
toteennäyttämiseksi. 

 
Jatkotakuun osalta: 

• ostotosite/ostolasku alkuperäisenä tai kopiona ja kopio luottokorttilaskusta, jotka vahvistavat 
vakuutetun tuotteen ostopäivän, 

• ostotosite/ostolasku alkuperäisenä tai kopiona joka vahvistaa, että vakuutettu tuote on 
maksettu kokonaisuudessaan (100 %) vakuutetun Nordea Black-kortin luotto-ominaisuutta 
(credit) käyttäen, 

• kuitti korjauskustannuksista, 

• jos tuotteen korjaaminen ei ole mahdollista, kirjallinen lausunto tästä valtuutetulta 
korjausliikkeeltä, 

• mikä tahansa muu asiakirja tai tieto, jota Tryg saattaa vaatia korvaushakemuksen 
toteennäyttämiseksi. 

 
Tapahtumalippujen peruutusturvan osalta: 

• alkuperäinen käyttämätön pääsylippu esitykseen tai konserttiin, 

• vahvistus vahingosta tai luonnonkatastrofista vakuutetun auto- tai kotivakuutusyhtiöltä, 
palolaitokselta tai viranomaiselta, soveltuvin osin, 

mailto:info@tryg.fi
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• tunnustetun tiepalveluyrityksen, ajoneuvopalvelun / korjaamon tai vakuutetun ensisijaisen 
autovakuuttajan antama selvitys soveltuvin osin, 

• työnantajan vahvistuskirje soveltuvin osin, 

• tuomioistuimen ilmoitus soveltuvin osin, 

• asianmukaisesti päivätty ja allekirjoitettu lääkärintodistus (maksutta mikäli mahdollista), sisältäen 
paikkansapitävän ja tarkan kuvauksen sairaudesta tai vammasta soveltuvin osin, 

• jäljennös mistä tahansa jätetystä virallisesta rikosilmoituksesta soveltuvin osin, 

• mikä tahansa muu asiakirja tai tieto jota Tryg saattaa vaatia korvaushakemuksen 
toteennäyttämiseksi. 

 

Golfaajan turvan osalta: 

• alkuperäiset kuitit kaikista kertyneistä kuluista, 

• mikäli kyseessä on varkaus, virallinen rikosilmoitus, 

• soveltuvin osin, kirjallinen todistus rekisteröidyltä golfseuralta tai -klubilta, 

• asianmukaisesti päivätty ja allekirjoitettu lääkärintodistus (maksutta mikäli mahdollista) sisältäen 
paikkansapitävän ja tarkan kuvauksen sairaudesta tai vammasta soveltuvin osin, 

• mikä tahansa muu asiakirja tai tieto jota Tryg saattaa vaatia korvaushakemuksen 
toteennäyttämiseksi. 

 

6.3 Korvausoikeuden vanhentuminen 
Korvausta on haettava Trygiltä yhden (1) vuoden kuluessa siitä kun korvauksenhakija 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. 

 
6.4 Trygin velvollisuudet 

Tryg suorittaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuutusehtojen mukaisen 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, Tryg suorittaa kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan. 
Viivästyneelle korvaukselle Tryg maksaa korkolaissa (633/82) säädetyn viivästyskoron. 

 
 

7. VILPILLINEN MENETTELY 
Jos vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Trygille vääriä tai puutteellisia 
tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja Trygin vastuun selvittämisen kannalta, voidaan 
vakuutetulle maksettavaa korvausta alentaa tai se evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon 
ottaen on kohtuullista. 

 
 

8. 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. 

 
 

9. MUUTOKSENHAKU TRYGIN PÄÄTÖKSEEN 
9.1 Itseoikaisu 

Jos vakuutettu epäilee virhettä Trygin korvauspäätöksessä tai muussa päätöksessä, hänellä on 
oikeus saada yksityiskohtaisempaa tietoa seikoista, jotka ovat johtaneet ratkaisuun. Tryg oikaisee 
päätöksen jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta. 

 
9.2 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja ratkaisusuosituksia antavat lautakunnat 

Jos korvauksenhakija on tyytymätön Trygin päätökseen, hän voi kääntyä Vakuutus- ja 
rahoitusneuvonnan, www.fine.fi, puoleen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta on riippumaton toimielin, 
jonka tehtävänä on neuvoa kuluttajia vakuutus- ja korvausasioissa. Trygin päätös voidaan saattaa 
Vakuutus-ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivan Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi. 

http://www.fine.fi/
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Vakuutuslautakunta käsittelee vapaaehtoiseen vakuutussuhteeseen perustuvia, lain ja 
vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevia erimielisyyksiä. 

 
Trygin päätös voidaan toimittaa myös käsiteltäväksi Kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa 
kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia ratkaisusuosituksia. 

 
Vakuutuslautakunta ja Kuluttajariitalautakunta eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joissa ei ole tehty 
päätöstä tai tapauksia, joista on oikeuden ratkaisu. Edellä mainittujen toimielinten antamat lausunnot 
ja neuvontapalvelut ovat maksuttomia. 

 
9.3 Korvauskanne käräjäoikeudessa 

Jos vakuutettu tai korvauksenhakija on tyytymätön Trygin päätökseen, hän voi panna vireille 
kanteen Trygitä vastaan. Kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomessa olevan 
kotipaikan käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa. 

 
Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on nostettava kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut kirjallisen tiedon Trygin päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan 
kuluttua umpeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole. 

 
9.4 Vakuutusvalvontaviranomaiset 

Tämän vakuutuksen myöntää Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark. 
Rekisteröity toimipaikka: 24260666. 

 

10. RYHMÄVAKUUTUKSEN MUUTTAMINEN 
Vakuutuksenantaja voi muuttaa ryhmävakuutuksen ehtoja. Vakuutuksenottaja ilmoittaa mahdollisesti 
tehtävistä vakuutusehtojen muutoksista vakuutetuille olosuhteet huomioon ottaen sopivalla tavalla 
sähköisesti tai paperilla kortinhaltijalle. Muutos tulee voimaan vakuutuksenottajan ilmoittamana 
ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. 

 
 

11. RYHMÄVAKUUTUKSEN PÄÄTTYMINEN 
11.1 Tiedon antaminen ryhmävakuutuksen päättymisestä 

Jos ryhmävakuutus päättyy vakuutuksenantajan tai ryhmävakuutuksen ottajan toimenpiteiden 
johdosta, vakuutuksenottajan on lähetettävä ilmoitus vakuutuksen päättymisestä vakuutetuille. 
Vakuutetun osalta vakuutus päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenottaja 
lähetti ilmoituksen tai ilmoitti vakuutuksen päättymisestä. olosuhteet huomioon ottaen sopivalla 
tavalla sähköisesti tai paperilla kortinhaltijalle. Vakuutetun osalta vakuutus päättyy 
vakuutuksenottajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua 
ilmoituksen lähettämisestä. 

 
11. 2 Trygin oikeus irtisanoa yksittäisen ryhmävakuutetun vahinkovakuutus vakuutuskauden 

aikana 
Trygilla 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 Trygille vääriä tai puutteellisia 
tietoja, joilla on merkitystä Trygin vastuun arvioimisen kannalta. 
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11.3. Tryg:n kohdan 11.2 mukainen irtisanomismenettely 
Tryg on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti ryhmävakuutetun vakuutuksen irtisanomisesta 
vakuutuksenottajalle. Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti irtisanomisesta 
yksittäiselle vakuutetulle. Yksittäisen vakuutetun vakuutus päättyy kuukauden kuluessa irtisanomista 
koskevan ilmoituksen lähettämisestä. 

 
 

12. SOVELLETTAVA LAKI 
Näiden vakuutusehtojen lisäksi tähän vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tryg Forsikring A/S  
Ballerup, Denmark 

 
tryg.fi/nordeacards 
E-mail info@tryg.fi 

Puh. +358 800 935 55 
 (maanantaista perjantaihin 8.00–16.00) 

mailto:info@tryg.fi
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