MyLife Go -säännöt
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Tervetuloa MyLife Go:n käyttäjäksi. Teit fiksun valinnan – samalla kun lisäät liikuntaa
arkeesi, voit kasvattaa vakuutusturvasi määrää. MyLife Go:ta kehitetään jatkuvasti
asiakkaiden hyödyksi. Lähdetään siis liikkeelle!
Näitä sääntöjä sovelletaan Nordea Henkivakuutus Suomi
Oy:n (jäljempänä ”vakuutusyhtiö”) tarjoamaan MyLife Go:hon
(jäljempänä ”MyLife Go”). MyLife Go on mahdollista
liittää Nordea MyLife -henkilövakuutukseen (jäljempänä
”vakuutus”).
Liittämällä MyLife Go:n vakuutukseesi saat käyttöösi suomalaisen startup-yrityksen Fjuul Vision Oy:n (jäljempänä
”Fjuul”) tuottaman aktiivisuutta mittaavan Fjuul-sovelluksen. Kun saavutat korvaussumman korotukseen oikeuttavan
aktiivisuustason, maksetaan kertakorvattavien vakuutusturviesi korvaus korotettuna vakuutustapahtuman sattuessa.
Mikäli et ole vakuutustapahtumaan johtaneesta sairaudesta tai tapaturmasta johtuen kyennyt ennen vakuutustapahtumaa 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 olla korkeintaan 100 000 euroa kunkin turvan kohdalta.

Näin MyLife Go toimii
1. Lataa Fjuul-sovellus älypuhelimeesi (iOS, Android)
linkistä, jonka saat Nordealle ilmoittamaasi matkapuhelinnumeroon.
2. Avaa sovellus ja aloita Fjuulin käyttö. Näin saat käyttöösi MyLife Go:n Fjuul-sovelluksessa.
3. Liiku! Kävele vaikka vaihteeksi osa työmatkastasi tai
valitse hissin sijaan portaat. Pidä puhelinta mukanasi
tai yhdistä Fjuul-sovelluksesi aktiivisuutta mittaavaan
laitteeseen. Näet yhteensopivat laitteet Fjuul-sovelluksesta.
4. Fjuul toimittaa vakuutusyhtiölle tiedon Fjuul-pisteiden
keskiarvosta viimeksi kuluneen 100 päivän ajalta sekä
tästä keskiarvosta muodostuvan aktiivisuustasosi.
5. Vakuutusturvasi määrän näet Nordean verkkopankista.

Aktiivisuustason määräytyminen
Aktiivisuustasosi määräytyy Fjuul-sovelluksen keräämän
aktiivisuustiedon ja siitä muodostettujen aktiivisuuspisteiden perusteella. Sovellus rekisteröi liikkumisesi keston,
nopeuden ja matkan pituuden. Esimerkiksi reilun puolen
tunnin reipas kävely tuottaa 150 Fjuul-pistettä.
Tarkasteluajanjakso on 100 päivän liukuva keskiarvo.
Aktiivisuustasosi voi vaihdella päivittäin. MyLife Go:hon
sisältyvän Fjuul-sovelluksen käyttöönoton ensimmäisen
100 päivän aikana sinulle ei voida laskea aktiivisuustasoa.
Tämän vuoksi korvaussumman korotus on mahdollista
myöntää vakuutustapahtumasta, joka on sattunut, kun
Fjuul-sovelluksen käyttöönotosta on kulunut yli 100 päivää.

Aktiivisuustasot

ja niiden perusteella myönnettävät kertakorvattavien vakuutusturvien korvaussumman korotukset:

Aktiivisuustasosi

Aloittelija

Arkiliikkuja

Aktiiviliikkuja

Fjuul-pisteiden
100 päivän liukuva
keskiarvo*

0-149

150-349

350-

Korvaussummasi
korotus

0%

15 %

25 %

*Esimerkki: reilun puolen tunnin reipas kävely vastaa 150 Fjuul-pistettä.
Fjuul huomioi pisteiden laskussaan muun muassa liikkumiseen käytetyn ajan, nopeuden ja matkan, joita se seuraa suoraan puhelimesta.
Korvaussumman korotus voi olla korkeintaan 100 000 € kunkin turvan kohdalta.
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Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja
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Tietojasi
käytetään vain
aktiivisuustasosi
määrittämiseen

Vakuutusyhtiö käyttää Fjuulilta saamiaan tietoja määrittämään, oletko saavuttanut korvaussumman korotukseen oikeuttavan aktiivisuustason.
Ottaessasi Fjuul-sovelluksen käyttöön saamasi tekstiviestilinkin kautta, sinulta pyydetään suostumus yllä mainittujen
tietojen luovuttamiseen vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiöllä
on oikeus käyttää yksittäisen vakuutuksenomistajan aktiivisuustietoa vain asiakassuhteen hoitamiseen. Vakuutusyhtiö vastaanottaa muuta Fjuul-sovelluksen avulla kerättyä
tietoa anonymisoituna massatietona, josta ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä vakuutuksenomistajia. Vakuutusyhtiö käyttää tätä tietoa liiketoimintansa kehittämiseen.
Voit halutessasi peruuttaa Fjuul-sovelluksen asetuksista
suostumuksen tietojen luovuttamiseen vakuutusyhtiölle.
Peruutuksen jälkeen Fjuul ei enää jatkossa siirrä sinua
koskevia tietoja vakuutusyhtiölle.
Jos et anna suostumustasi tietojen luovuttamiseen vakuutusyhtiölle tai peruutat suostumuksesi, vakuutusyhtiö ei
voi enää tämän jälkeen myöntää sinulle edellä kuvattua
vakuutuskorvauksen korotusta, etkä voi enää osallistua
vakuutusyhtiön sovelluksessa tarjoamiin kampanjoihin.
Tällöin vakuutusyhtiöllä on oikeus poistaa MyLife Go
vakuutussopimuksestasi. Jos haluat myöhemmin lisätä
MyLife Go:n uudelleen vakuutussopimukseesi, ei aiemmin
keräämiäsi Fjuul-pisteitä oteta huomioon aktiivisuustason
laskennassa. Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta poistaa
aiemmin saamaansa aktiivisuustasoon liittyvää tietoa, joka
on merkityksellistä vakuutussopimuksen hoidon kannalta.
Vakuutusyhtiö käsittelee Fjuulilta saamaansa aktiivisuustietoa perustuen sinun ja vakuutusyhtiön väliseen vakuutussopimukseen, jonka osaksi olet ottanut MyLife Go:n.

Vakuutusyhtiö säilyttää aktiivisuustiedot muiden vakuutussopimukseen liittyvien tietojen tavoin vakuutussopimuksen
voimassaoloajan sekä tarvittavan ajan sopimuksen päättymisen jälkeen. Tarkemman kuvauksen vakuutussopimukseesi liittyvien tietojen käsittelystä löydät osoitteesta nordea.fi/
henkivakuutus.
Tutustu myös erikseen Fjuulin tietosuojakäytäntöihin, jotka
löydät Fjuul-sovelluksesta kohdasta Asetukset. Vakuutusyhtiö ei vastaa Fjuulin henkilötietojen käsittelystä siltä osin,
kun käsittely ei liity vakuutusyhtiön toimeksiannosta tapahtuvaan vakuutusyhtiölle luovutettavien tietojen käsittelyyn.
Vakuutusyhtiö ei luovuta Fjuulille mitään sinua koskevaa
tietoa, vaan päätät itse, mitä tietoja luovutat Fjuul-sovellukselle.

Sääntöjen muuttaminen
Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa näitä sääntöjä sekä
muuta MyLife Go:n sisältöä ilman etukäteistä ilmoitusta
vakuutuksenomistajalle. Ajantasaiset säännöt ovat saatavilla osoitteessa nordea.fi/mylife. Vakuutusyhtiöllä on oikeus
lopettaa MyLife Go:n tarjoaminen ilmoittamalla siitä vakuutuksenomistajalle. Vakuutuksenomistajalla on oikeus
lopettaa MyLife Go:n käyttö koska tahansa toimittamalla
kirjallisen irtisanomisilmoituksen Nordealle. Muutoksilla
MyLife Go:n sisältöön ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen muuhun sisältöön. Vakuutussopimuksen irtisanominen
päättää myös MyLife Go:n.

Lisätietoja:
nordea.fi/mylife
fjuul.com/mylife
Fjuul-sovelluksen käyttöön liittyvät kysymykset:
support@fjuul.com

Tämä dokumentti ei ole täydellinen selvitys Nordea MyLifesta. Dokumentti koskee ainoastaan Nordea MyLifeen liitettävissä olevan MyLife Go:n sisältöä. Tarkat vakuutuskorvausten
perusteet sekä eri turviin liittyvät korvausrajoitukset ilmenevät vakuutusehdoista sekä niiden merkitystä tarkemmin selventävästä tuoteselosteesta, jotka saat Nordea 24/7:stä
0200 3000 (pvm/mpm) ma-su 24 h/vrk ja osoitteesta nordea.fi/mylife. Yleisistä korvausrajoituksista on säädetty vakuutussopimuslaissa. Nordea MyLifen myöntää ja siihen liitettävän
MyLife Go:n tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy (Y-tunnus 0927072-8). Yhtiö myy vakuutuksia asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta.
Fjuul-sovelluksen tuottaa Fjuul Vision Oy (Y-tunnus 2576529-6). Fjuul Vision Oy vastaa Fjuul-sovelluksen käyttöön liittyvistä asioista. Yhtiöön voi olla yhteydessä sähköpostitse:
support@fjuul.com
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Vakuutusyhtiö saa Fjuulilta vain seuraavat henkilökohtaiset tiedot:
• keräämiesi Fjuul-pisteiden keskiarvon viimeksi
kuluneen 100 päivän ajalta ja
• tästä keskiarvosta muodostuvan aktiivisuustason.

