
Nordea MyLife hyvinvointiedun säännöt  
Voimassa 3.4.2023 alkaen

Tervetuloa hyvinvointiedun käyttäjäksi. Teit fiksun valinnan – samalla kun 
lisäät liikuntaa arkeesi, voit kasvattaa vakuutusturvasi määrää.

Näitä sääntöjä sovelletaan Nordea MyLife -henkilövakuu-
tukseen (jäljempänä ”vakuutus”) liitettävään aktiivisuuteen 
kannustavaan ominaisuuteen (jäljempänä ”hyvinvoin-
tietu”). Hyvinvointiedun tarjoaa vakuutusturvan myön-
tävä vakuutusyhtiö; kuolemanvaraturvan osalta Nordea 
Henkivakuutus Suomi Oy ja muiden turvien osalta Nordea 
Vakuutus Suomi Oy (jäljempänä yhdessä tai erikseen 
”vakuutusyhtiö”). 

Voit aloittaa hyvinvointiedun käyttämisen lataamalla 
puhelimeesi Nordea MyLife -sovelluksen, joka on tuotettu 
yhteistyössä Benify Ab:n kanssa. Hyvinvointiedun käyttä-
miseen tarvitaan myös Google Fit -sovellus sekä tieto-
jen jakaminen Google Fit -sovelluksesta Nordea MyLife 
-sovellukselle, jotta vakuutusyhtiö saa korvaussumman 
korotuksen määrittämiseen tarvittavan aktiivisuustason. 
Nordea MyLife -sovelluksen ja Google Fit -sovelluksen 
käyttöön sovelletaan niiden käyttöehtoja, jotka löytyvät 
sovelluksista.

Kun saavutat korvaussumman korotukseen oikeuttavan 
aktiivisuustason, maksetaan kertakorvattavien vakuu-
tusturviesi korvaus korotettuna vakuutustapahtuman 
sattuessa. Mikäli et ole vakuutustapahtumaan johtaneesta 
sairaudesta tai tapaturmasta johtuen kyennyt ennen va-
kuutustapahtumaa ylläpitämään aktiivisuustasoasi, jonka 
olit saavuttanut ennen kyseistä sairautta tai tapaturmaa, 
lasketaan turvan korotusprosentti sen mukaan, mikä oli 
aktiivisuustasosi sairautta tai tapaturmaa edeltävänä 100 
päivän tarkastelujaksona. Korvaussumman korotus voi 
vakuutusyhtiön mahdollisesti maksamat muut lisäedut 
huomioiden olla korkeintaan 100 000 euroa kunkin turvan 
kohdalta ja tämä on vakuutettukohtainen. Kuolemanvara-
turvassa korvaussumman mahdollinen korotus on vakuu-
tusyhtiölain mukainen lisäetu, josta päätetään vuosittain.

Aktiivisuustason määräytyminen
Nordea MyLife -sovellus hakee aktiivisuustietosi Google 
Fit -sovelluksesta. Aktiivisuustietojen perusteella lasketaan 
aktiivisuuspisteesi ja aktiivisuustasosi, mitkä välitetään 
vakuutusyhtiölle. Google Fit -sovelluksen cardio-/sydän-
piste vastaa yhtä aktiivisuuspistettä. Google Fit -sovellus 
kerää aktiivisuustietoa sallimastasi lähteestä (esimerkiksi 
puhelimen terveyssovellus tai urheilukello). 

Aktiivisuustasosi tarkasteluajanjakso on 100 päivän liukuva 
keskiarvo. Aktiivisuustasosi voi vaihdella päivittäin. Hyvin-
vointiedun käyttöönoton ensimmäisen 100 päivän aikana 
sinulle ei voida laskea aktiivisuustasoa. Tämän vuoksi 
korvaussumman korotus on mahdollista myöntää vakuu-
tustapahtumasta, joka on sattunut, kun hyvinvointiedun 
käyttöönotosta on kulunut yli 100 päivää.

Näin hyvinvointietu toimii
1. Lataa Nordea MyLife -sovellus älypuhelimeesi  

(App Store, Google Play). 
2. Avaa sovellus, tunnistaudu pankkitunnuksilla ja aloita 

sovelluksen käyttö. 
3. Lataa Google Fit -sovellus ja jaa sen keräämä 

liikuntatieto Nordea MyLife -sovellukselle.
4. Vakuutusyhtiö saa Nordea MyLife -sovelluksen kautta 

tiedon aktiivisuuspisteiden keskiarvosta viimeksi 
kuluneen 100 päivän ajalta sekä tästä keskiarvosta 
muodostuvan aktiivisuustasosi.

5. Vakuutusyhtiö määrittää aktiivisuustasosi perusteella 
mahdollisen korvaussumman korotuksen. 
Vakuutusturvasi määrän sekä mahdollisen korotetun 
korvaussumman näet Nordea MyLife -sovelluksesta  
sekä Nordean verkko- ja mobiilipankin kautta.

Aktiivisuustasosi

Aktiivisuuspisteiden 100 
päivän liukuva keskiarvo* 

Korvaussummasi korotus

0–19

0 % 15 % 25 %

20–44 45–

Aloittelija Arkiliikkuja Aktiiviliikkuja

Aktiivisuustasot
ja niiden perusteella myönnettävät kertakorvattavien vakuutusturvien korvaussumman suurimmat mahdolliset korotukset:

*Google Fit –sovelluksen cardio-/sydänpiste vastaa yhtä aktiivisuuspistettä. Esimerkiksi puolen tunnin reippaalla kävelyllä saat  
30 pistettä. Korvaussumman korotus voi vakuutusyhtiön maksamat muut lisäedut huomioiden olla korkeintaan 100 000 € kunkin 

turvan ja vakuutetun kohdalta.
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Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja
Nordea MyLife -sovelluksen tuottaja Benify käsittelee 
vakuutusyhtiöiden lukuun henkilötietoja toteuttaakseen 
sovelluksen. Henkilötietojen käsittely sisältää aktiivisuus-
tiedon hakemisen Google Fit -sovelluksesta, aktiivisuus-
tason muodostamisen ja toimittamisen vakuutusyhtiön 
tietojärjestelmiin, sekä vakuutus- ja aktiivisuustietojen 
näyttämisen Nordea MyLife -sovelluksessa. Ottaessasi 
sovelluksen käyttöön, sinua pyydetään tutustumaan sovel-
luksen tietosuojaselosteeseen ja hyväksymään sovelluksen 
käyttöehdot. 

Vakuutusyhtiö tallentaa vakuutusjärjestelmään vain 
 seuraavat tiedot: 

• keräämiesi aktiivisuuspisteiden keskiarvon viimeksi 
kuluneen 100 päivän ajalta ja 

• tästä keskiarvosta muodostuvan aktiivisuustason. 
Vakuutusyhtiö käyttää sovelluksesta saamiaan tietoja 
määrittämään, oletko saavuttanut korvaussumman 
korotukseen oikeuttavan aktiivisuustason.

Vakuutusyhtiö käyttää yksittäisen vakuutetun aktiivisuus-
tietoa vain asiakassuhteen hoitamiseen. 

Voit halutessasi lopettaa aktiivisuustiedon jakamisen 
katkaisemalla Nordea MyLife -sovelluksen ja Google Fit 
-sovelluksen välisen yhteyden. Jos peruutat suostumuksesi 
katkaisemalla Google Fit- ja Nordea MyLife -sovellusten 
välisen yhteyden, vakuutusyhtiö ei voi enää tämän jälkeen 
myöntää sinulle edellä kuvattua vakuutuskorvauksen koro-
tusta, etkä voi enää osallistua vakuutusyhtiön sovellukses-
sa tarjoamiin kampanjoihin. Voit kuitenkin jatkaa Nordea 
MyLife -sovelluksen käyttöä muilta osin.

Jos haluat myöhemmin aktivoida hyvinvointiedun uudel-
leen käyttöösi, salli tietojen jakaminen Google Fit -sovel-

luksesta Nordea MyLife -sovellukselle. Vakuutusyhtiöllä ei 
ole velvollisuutta poistaa aiemmin saamaansa aktiivisuus-
tasoon liittyvää tietoa, joka on merkityksellistä vakuutus-
sopimuksen hoidon kannalta. Vakuutusyhtiö säilyttää 
aktiivisuustiedot muiden vakuutussopimukseen liittyvien 
tietojen tavoin vakuutussopimuksen voimassaoloajan sekä 
tarvittavan ajan sopimuksen päättymisen jälkeen.

Tarkem man kuvauksen vakuutussopimukseesi liittyvien 
tietojen käsittelystä saat vakuutusyhtiön verkkosivuilta:

• Henkilötietojen käsittely Nordea Henkivakuutuksessa

• Henkilötietojen käsittely Nordea Vakuutuksessa

Sääntöjen muuttaminen ja 
hyvinvointiedun lopettaminen
Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa näitä sääntöjä sekä 
muuta hyvinvointiedun sisältöä ilman etukäteistä ilmoi-
tusta vakuutuksenomistajalle. Ajantasaiset säännöt ovat 
saatavilla osoitteessa nordea.fi/mylife. Vakuutusyhtiöllä on 
oikeus muiden turvien, kuin kuolemanvaraturvan osalta, 
lopettaa hyvinvointiedun tarjoaminen ilmoittamalla siitä 
vakuutuksenomistajalle. 

Vakuutuksenomistajalla on oikeus poistaa hyvinvointietu 
vakuutuksestaan koska tahansa ilmoittamalla siitä kirjalli-
sesti vakuutusyhtiölle tai asiamiehelle (Nordea Bank Oyj). 
Muutoksilla hyvinvointiedun sisältöön ei ole vaikutusta 
vakuutussopimuksen muuhun sisältöön. Vakuutussopi-
muksen irtisanominen päättää myös hyvinvointiedun.

Lisätietoja: 
• nordea.fi/mylife

• Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n ja Nordea Vakuutus 
Suomi Oy:n asiakaspalvelu 0200 22320 (pvm/mpm)

Tämä dokumentti ei ole täydellinen selvitys Nordea MyLifesta. Dokumentti koskee ainoastaan Nordea MyLifeen liitettävissä olevan hyvinvointiedun 
sisältöä. Tarkat vakuutuskorvausten perusteet sekä eri turviin liittyvät korvausrajoitukset ilmenevät vakuutusehdoista sekä niiden merkitystä tarkemmin 
selventävästä tuoteselosteesta, jotka saat osoitteesta nordea.fi/mylife. Yleisistä korvausrajoituksista on säädetty vakuutussopimuslaissa. Nordea MyLifen 
myöntää ja siihen liitettävän hyvinvointiedun tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy (Y-tunnus 0927072-8) tai Nordea Vakuutus Suomi Oy (Y-tunnus 
2868440-8). Yhtiö myy vakuutuksia asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta. Nordea MyLife -sovellus on tuotettu yhteistyössä Benify Ab:n 
kanssa. 

2 (2)

N
ordea B

ank O
yj / N

ordea H
enkivakuutus Suom

i O
y / N

ordea Vakuutus Suom
i O

y. 04.23

https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/palvelumme/vakuutukset/henkilovakuutukset/henkilotietojen-kasittely.html
https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/palvelumme/vakuutukset/henkilovakuutukset/henkilotietojen-kasittely-nordea-vakuutus.html
http://nordea.fi/mylife
http://nordea.fi/mylife
http://nordea.fi/mylife
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