Hyvä Diners Clubin jäsen
ACE on kehittänyt Diners Clubin jäsenille DoubleCare-henkivakuutuksen. Kyseessä on vapaaehtoinen henkivakuutus, johon
sisältyy turva myös vakavan sairauden varalta.
Vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus sekä tapaturmasta että
sairaudesta johtuneesta kuolemasta 40 000 €. Lisäetuna vakuutuksesta maksetaan myös verottomana kertakorvauksena
hautajaiskorvaus 2 000 €. Lisäksi vakuutukseen kuuluu vakavan
sairauden turva. Mikäli sairastut sydäninfarktiin tai syöpään
vakuutuksen voimassaoloaikana, maksetaan sinulle verottomana
kertakorvauksena 10 000 €.
•

Sydäninfarkti tarkoittaa vakuutetun sydänlihaksen riittämättömästä verenkierrosta aiheutuvaa sydänlihaskudoksen
kuoliota ja/tai vaurioitumista.

•

Syöpä tarkoittaa pahanlaatuista kasvainta, jolle on ominaista
kontrolloimaton kasvu ja pahanlaatuisten kasvainsolujen
olemassaolo ja niiden leviäminen terveeseen kudokseen, joka
sen seurauksena tuhoutuu.

•

Vakavan sairauden turva päättyy, kun vakuutettu täyttää 65
vuotta. Korvattavien sairauksien tarkemmat määritykset
löydät vakuutusehdoista esitteen kääntöpuolelta.

Vakuutusmaksun suuruus riipVakuutusmaksu/kk
puu vakuutetun iästä ja valitusta
Ikä
Ensimmäiset 3 kuukauden
3 kuukautta
jälkeen
korvaustasosta. Vakuutuksesta
on olemassa kaksi korvaustasoa.
18-49 9,50 €
11,30 €
Tässä esitteessä olemme esitelleet
50-54 17,10 € 19,65 €
vain ylemmän korvaustason vakuu55-59 23,80 € 27,40 €
tusmaksut ja korvaukset. Vakuu60-64 43,50 € 48,15 €
tusmaksu nousee vakuutetun iän
65-69 81,00 € 81,00 €
mukaan oheisen taulukon mukaisesti. Itsesi lisäksi voit vakuuttaa
puolisosi, hänen vakuutusmaksustaan saat 10 % alennuksen. Vakuutusmaksu veloitetaan kätevästi Diners Club -yksityiskortiltasi.
Huom! ACE ei laskuta vakavan sairauden osalta vakuutusmaksua
ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta vakuutussopimuksen
alkamisesta.

Lisäturvaa sinulle ja läheisillesi
Vakuutusta voi hakea 18–64-vuotias Diners Clubin jäsen. Vakuutus päättyy vakuutetun täyttäessä 70 vuotta. Puolisosi vakuutus
päättyy kuitenkin sinun vakuutuksesi päättyessä.

Tärkeimmät rajoitukset
Kuten kaikkiin vakuutuksiin, myös tähän vakuutukseen kuuluu
joitakin rajoituksia. Kuolemantapauskorvausta ei esimerkiksi
makseta, jos vakuutettu tekee itsemurhan ennen kuin yksi vuosi
on kulunut siitä, kun vakuutus on astunut voimaan. Kuolemantapauskorvausta ei myöskään makseta, jos vakuutustapahtuma on
aiheutunut, kun vakuutettu on esimerkiksi harjoittanut ammattimaista urheilua, kamppailulajia tai ilmaurheilulajia. Muihin
rajoituksiin voit tutustua vakuutusehtojen kohdassa 6.0. ja 8.0.
Ehdot löytyvät tämän esitteen kääntöpuolelta.
Kuolemantapauksen osalta ACE:n korvausvastuu muusta kuin tapaturmaisesta kuolemasta alkaa vasta kun 180 päivää on kulunut
vakuutussopimuksen alkamisesta. Korvausvastuu vakavasta sairaudesta alkaa vasta kun 90 päivää on kulunut vakuutussopimuksen alkamisesta. Vakuutuksesta suoritetaan korvaus vain yhdestä
vakuutetulla ensin diagnosoidusta korvattavasta sairaudesta.
Korvausta vakavasta sairaudesta ei makseta mikäli vakuutettu
kuolee 30 päivän kuluessa sairauden diagnosoinnista.

Miten kuolemantapauskorvausta verotetaan?
Lähiomaisille maksettava vakuutuskorvaus on verotonta 35 000
euroon asti henkilöä kohti. 35 000 euron ylittävästä osasta maksetaan perintöveroa. Leskelle verovapaa osuus on 50 % vakuutuskorvauksesta, kuitenkin aina vähintään 35 000 euroa. Jos
edunsaaja ei ole lähiomainen, koko vakuutussumma on hänelle
veronalaista pääomatuloa. Vakuutettu voi määrätä edunsaajan
erikseen ilmoittamalla siitä vakuutusyhtiöön kirjallisesti.

Terveysselvitys
Sinun ja puolisosi tulee täyttää vakuutusta hakiessanne terveysselvitys, jonka perusteella ACE joko myöntää vakuutuksen tai hylkää hakemuksen. Terveysselvityksen kysymyksiin voitte vastata
myös puhelimitse.

Kiinnostuitko?
Vakuutuksen tarjoaa kansainvälinen vakuutusyhtiö ACE, joka
myös antaa mielellään lisätietoja vakuutuksesta numerossa (09)
6861 5151 paikallisverkkomaksun hinnalla tai sähköpostitse
osoitteessa asiakaspalvelu@acegroup.com
Voit myös hakea vakuutusta puhelimitse.
Lue lisää ACE:sta osoitteessa www.acevakuutukset.fi

Diners Club DoubleCare -henkivakuutus on voimassa ympäri
vuorokauden sekä työssä, että vapaa-ajalla, kaikkialla maailmassa.
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Diners Club Double Care -henkivakuutus ja vakuutus syövän ja sydäninfarktin varalle. VAKUUTUSEHDOT 75 L FIN237
1.0 VAKUUTETTU HENKILÖ
1.1 Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityishenkilö, joka
vakuutussopimuksen alkaessa on 18–64-vuotias ja:
(i) Diners Club -kortinhaltija (päävakuutettu); tai
(ii) hänen kanssaan samassa taloudessa vakituisesti asuva avio- tai
avopuoliso, joka voidaan lisämaksusta sisällyttää päävakuutetun
vakuutukseen vakuutuskirjaan merkittynä lisävakuutettuna.
1.2 Vakuutussopimuksen tekohetkellä vakuutettu
- ei sairasta mitään sellaista sairautta, joka edellyttää lääkärinhoitoa vähintään kolmen kuukauden välein;
- ei ole ollut lääkärinhoidossa tai sairaalahoidossa eikä häntä ole
leikattu syövän tai sydänsairauden tai sepelvaltimotaudin vuoksi;
- ei ole tietoinen mistään lähiaikoina toteutuvasta sairaalahoidon
tarpeesta eikä hän odota vastauksia mistään lääketieteellisestä
tutkimuksesta.

7.0 VAKAVAN SAIRAUDEN TURVA
7.1 Vakuutuksesta korvattava sairaus
7.1.1 Tästä vakuutuksesta korvattavat sairaudet on määritelty
kohdissa 7.2.–7.3.
7.1.2 Vakuutuksesta suoritetaan korvaus vain yhdestä vakuutetulla
ensin diagnosoidusta korvattavasta sairaudesta.
7.1.3 Vakavan sairauden turva päättyy kun vakuutettu täyttää 65
vuotta.
7.2 Sydäninfarkti
7.2.1 Vakuutuskirjassa mainittu kertakorvaus sairaudesta maksetaan vakuutetulle, jolla diagnosoidaan kohdassa 7.2.2 määritelty sydäninfarkti vakuutuksen voimassaolon aikana, kuitenkin
aikaisintaan, kun 90 päivää on kulunut vakuutussopimuksen
alkamisesta.
7.2.2 Sydäninfarkti tarkoittaa vakuutetun sydänlihaksen riittämättömästä verenkierrosta aiheutuvaa sydänlihaskudoksen kuoliota ja/
tai vaurioitumista. Diagnoosin tulee olla sisätautien erikoislääkärin
2.0 VAKUUTUKSENOTTAJA
tekemä tai sairaalatutkimuksen varmentama ja diagnoosi edellyt2.1 Vakuutuksenottaja on henkilö, joka on tehnyt vakuutussopitää vähintään kolmen viidestä seuraavasta kriteerin toteutumista
muksen vakuutuksenantajan kanssa ja joka ottaessaan vakuutuksydäninfarktin yhteydessä:
sen on Diners Club -kortinhaltija.
a) tyypillinen rintakipu
b) sydänperäisen entsyymin CK-MB -pitoisuuden diagnostinen
3.0 VAKUUTUKSENANTAJA
nousu
3.1 Vakuutuksenantaja on ACE Europe Life Limited, sivuliike
c) tuoreet infarktia tukevat löydökset sydänfilmissä
Suomessa, jatkossa ACE.
d) Troponiini (T tai I) -proteiinin pitoisuuden diagnostinen nousu
e) sydämen vasemman kammion ejektiofraktion lasku vähintään
4.0 VAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA ACE:N
50 %:lla vähintään kolmen kuukauden kuluttua tapahtumasta.
VASTUU
7.3 Syöpä
4.1 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun velvollisuutena on ennen
7.3.1 Vakuutuskirjassa mainittu kertakorvaus sairaudesta maksevakuutuksen myöntämistä tai sitä muutettaessa antaa oikeat ja
taan vakuutetulle, jolla diagnosoidaan kohdissa 7.3.2–7.3.3 määritäydelliset vastaukset ACE:n esittämiin vakuutetun terveydentelty syöpä vakuutuksen voimassaolon aikana, kuitenkin aikaisintilaa ja vakuutetun muita olosuhteita koskeviin kysymyksiin.
Vakuutussopimus perustuu vakuutusturvaa haettaessa annettuihin taan, kun 90 päivää on kulunut vakuutussopimuksen alkamisesta.
7.3.2 Syöpä tarkoittaa pahanlaatuista kasvainta, jolle on ominaista
tietoihin.
kontrolloimaton kasvu ja pahanlaatuisten kasvainsolujen olemas4.2 Vakuutettu antaa vakuutusta haettaessa suostumuksensa siihen, että häntä tutkineet ja hoitaneet lääkärit, sairaalat, terveyskes- saolo ja niiden leviäminen terveeseen kudokseen, joka sen seurauksena tuhoutuu. Korvattaviin syöpiin kuuluvat myös leukemia,
kukset, neuvolat, työterveydenhuollon yksiköt, mielenterveystoimistot ja yksityiset sairaanhoitolaitokset sekä toiset vakuutusyhtiöt imusolmukesyöpä, Hodgkinin tauti ja maligni (pahanlaatuinen)
luuydinsairaus. Diagnoosin tulee olla patologin histologisella tutkija vakuutus- ja eläkelaitokset antavat vakuutushakemuksen ja
mahdollisen korvausasian käsittelemistä varten tarvittavia vakuute- muksella varmentama.
7.3.3 Vakuutuksesta ei korvata (eri asteisiin ryhmittely ja luokittetun terveydentilaa koskevia tietoja ACE:lle ja sen jälleenvakuuttajille. Kansaneläkelaitoksen tiedoista vakuutetun suostumus koskee lu UICC/AJCC:n TNM-luokituksen ja imukudossyöpien luokittelu
Ann Arborin luokituksen mukaan) syövän esiasteita, ei-invasiivisen
vain korvausasian käsittelemiseksi tarvittavia tietoja.
vaiheen 0 syöpä kohde-elimestä riippumatta, kohdunkaulan
4.3 Vakuutussopimus ja ACE:n vastuu alkavat, kun ACE on
syövän esiasteita CIN 1, CIN-2 tai CIN-3, varhaisasteella olevaa
hyväksynyt vakuutuksenottajan suullisen tai kirjallisen vakuutushakemuksen. Jos on ilmeistä, että ACE olisi hyväksynyt vakuutuk- eturauhassyöpää, joka on TNM luokituksen mukaan T1a N0
senottajan hakemuksen, ACE:n vastuu tapaturmaisesta kuolemasta M0 tai T1b N0 M0, karsinooma in situ -kasvaimiksi luokiteltuja
kasvaimia, ihon malignia (pahanlaatuista) melanoomaa, joka on
(ehto 5.1.2) alkaa, kun hakemus on annettu tai lähetetty. ACE:n
TNM-luokituksen mukaan T1a N0 M0, T1b N0 M0 tai T2a
muu vastuu alkaa kuitenkin vasta ajankohdista, josta osapuolet
ovat yksilöllisesti sopineet ja jotka on kirjoitettu vakuutuskirjaan ja N0 M0, hyperkeratoosia (liikasarveistumista), basalioomaa (tyvisolusyöpää), ihon levyepiteelikarsinoomaa (okasolusyöpää) eikä
määritelty vakuutusehtojen kohdissa 5.2.1, 7.2.1 ja 7.3.1.
kroonista lymfaattista leukemiaa (KLL), ellei sen ole histologisella
4.4 Vakuutussopimus on voimassa, kunnes se päättyy sen mukaitutkimuksella todettu edenneen vähintään Binet’n asteelle A.
sesti, mitä myöhemmin kohdassa 11.0 määrätään.
4.5 ACE:lla on oikeus muuttaa vakuutuksen vakuutusmaksua tai
muita sopimusehtoja edellyttäen, että muutokseen on erityinen syy 8.0 VAKAVAN SAIRAUDEN TURVAN RAJOITUKSET
Korvausta ei makseta mikäli:
yleisen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen vuoksi
8.1 vakuutettu kuolee 30 päivän kuluessa kohdissa 7.2 tai
ja, että vakuutussopimuksen sisältö ei muutu olennaisesti alku7.3 tarkoitetun sairauden diagnosoinnista;
peräiseen sopimukseen verrattuna. ACE ilmoittaa vakuutuksen
8.2 syöpä aiheutuu ydin-, biologisen- tai kemiallisen aseen käyottajalle muutoksista kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen
seuraavan vakuutusmaksukauden alkamista. Vakuutuksenottajalla töstä;
on oikeus irtisanoa vakuutus, ellei hän hyväksy muutosta. Muutos 8.3 syöpä aiheutuu HIV-tartunnasta tai aidsista;
tulee voimaan sen vakuutusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksu- 8.4 syöpä aiheutuu vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin,
kausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, sen kalen- huumaavan aineen tai ravinnoksi nautitun aineen aiheuttamasta
myrkytyksestä.
terivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua
ilmoituksen lähettämisestä.
4.6 Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa työ- ja vapaa- 9.0 VAKUUTUSMAKSUN SUORITTAMINEN
9.1 Diners Club laskuttaa ACE:n puolesta vakuutusmaksun
aikana kaikkialla maailmassa.
vakuutuksenottajalta, joka on Diners Club -kortinhalti5.0 KUOLEMANTAPAUSKORVAUS JA HAUTAJAISKORVAUS ja. Vakuutuksenottajan Diners Club -korttitilin päättyessä ACE laskuttaa vakuutusmaksun vakuutuksenottajalta.
5.1 Tapaturmainen kuolema
Vakuutusmaksukausi on yksi vuosi laskettuna vakuutuksen vakuu5.1.1 Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman
tuskirjaan merkitystä vuosipäivästä.
aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka tapahtuu vakuutetun
tahtomatta vakuutuksen voimassaolon aikana. Myös paleltuminen, 9.2 Vakuutusmaksu määräytyy valitun korvaustason ja vakuutetun
iän perusteella. Maksuluokat ovat 18–49, 50–54, 55–59, 60–64
lämpöhalvaus tai hukkuminen ovat tapaturmia.
ja 65–69-vuotta. Maksu nousee vakuutetun siirtyessä seuraavaan
5.1.2 Vakuutuksesta maksetaan vakuutuskirjassa mainittu kuolevakuutusmaksuluokkaan. Uusi vakuutusmaksu astuu voimaan
mantapauskorvaus, jos tapaturma johtaa vakuutetun kuolemaan
siirtymistä seuraavasta vakuutusmaksukaudesta. Maksuluokassa
vakuutuksen voimassaoloaikana. Kuolemantapauskorvauksen
65–69-vuotta vakuutukseen ei sisälly vakavan sairauden turvaa.
suuruus on merkitty vakuutuskirjaan.
9.3 Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu määräajassa, vakuutuk5.2 Muut kuin tapaturmaiset kuolemantapaukset
senantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän
5.2.1 Vakuutuksesta maksetaan vakuutuskirjassa mainittu kuokuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Jos
lemantapauskorvaus, jos vakuutettu kuolee muusta kuin tapaturvakuutuksenottaja suorittaa koko vakuutusmaksun ennen irtisanomasta johtuvasta syystä vakuutuksen voimassaoloaikana, kuitenkin aikaisintaan, kun 180 päivää on kulunut vakuutussopimuksen misajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan
kuluttua. Jos myöhästyminen on johtunut vakuutuksenottajan
alkamisesta.
maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttö5.3 Hautajaiskorvaus. Mikäli vakuutuksesta suoritetaan kohdissa
myyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa
5.1 tai 5.2 tarkoitettu
syytään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14
kuolemantapauskorvaus, vakuutuksesta maksetaan myös hautapäivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin
jaiskorvaus 2.000 euroa.
viimeistään 3 kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä.
Vakuutuksenottajan on mahdollisimman pian kirjallisesti ilmoitet6.0 KUOLEMANTAPAUSKORVAUKSEN MAKSAMISTA
tava maksuvaikeuksistaan vakuutusyhtiölle.
KOSKEVAT RAJOITUKSET
9.4 Maksun laiminlyönnin vuoksi päättynyt vakuutus tulee
Kuolemantapauskorvausta, käsittäen myös hautajaiskorvauksen,
uudelleen voimaan, jos suorittamatta jäänyt maksu maksetaan 6
ei makseta, jos:
kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Vakuutusyhtiön
6.1 Vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.
vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä.
Rajoitusta sovellettaessa vakuutetun iällä tai mielentilalla ei ole
merkitystä. Jos vakuutettu tekee itsemurhan, ACE on kuitenkin
10.0 KORVAUSMENETTELY
korvausvelvollinen, jos ACE:n vastuun alkamisesta on ennen itse10.1 Ilmoitus vakuutustapahtumasta on tehtävä kirjallisesti
murhan tekemistä kulunut yli vuosi.
ACE:lle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija on saanut
6.2 Vakuutetun kuolema on aiheutunut vakuutetun osallistumisesta sotaan tai poliittisiin levottomuuksiin tai on tapahtunut sota- tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja
vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.
toimi-, sisällissota-, vallankumous- tai kapina-alueella tai alueella,
jolla on muu aseellinen selkkaus. Mikäli levottomuudet puhkeavat, Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden kulueskun vakuutettu oleskelee em. alueella ja vakuutettu ei itse osallistu sa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.
10.2 Kuolemantapaus- ja hautajaiskorvausta hakevan edunsaajan
niihin, vakuutus on voimassa ensimmäisen kuukauden levottoon esitettävä ACE:lle vakuutetun kuolintodistus ja virkatodistus
muuksien puhkeamisesta.
6.3 Vakuutetun kuolema on aiheutunut ihmisiä joukoittain tuhon- sekä virallinen selvitys korvauksen saajista, maksuosoite ja muut
ACE:n vastuun arvioimiseksi tarvittavat asiakirjat. ACE ei ole
neen tai vahingoittaneen, ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitvelvollinen maksamaan korvausta ennen kuin ACE on saanut vasteen äkillisestä vaikutuksesta.
tuunsa arvioimiseksi tarpeelliset selvitykset.
6.4 Vakuutettu on kuollut toimiessaan miehistön jäsenenä lennon
aikana lentokoneessa, helikopterissa tai vastaavassa ilma-aluksessa. 10.3 Vakavasta sairaudesta maksettavaa korvausta hakevan edun6.5 Vakuutustapahtuma on aiheutunut, kun vakuutettu on osallis- saajan on esitettävä ACE:lle lääkärintodistus ja muut vastuun arvioimiseksi tarvittavat asiakirjat. ACE ei ole velvollinen maksamaan
tunut seuraaviin lajeihin tai harjoitellut niitä:
korvausta ennen, kun mainitut selvitykset on toimitettu. ACE
1. Ammattimainen urheilu.
voi tarvittaessa pyytää vakuutettua menemään erityisesti nimetyn
2. Nyrkkeily, paini, judo, karate tai niihin verrattava kamppailulääkärin tutkittavaksi. Tässä tapauksessa ACE maksaa käynnistä
laji.
aiheutuvat kulut.
3. Ilmaurheilulajit, kuten riippuliito, laskuvarjohyppy tai benji10.4 Jos korvauksenhakija on antanut vakuutustapahtuman
hyppy.
4. Erityisesti järjestetty nopeuskilpailu tai -harjoittelu, jossa käyte- jälkeen sellaisia vääriä tai puutteellisia tietoja ACE:lle, joilla on
vakuutustapahtuman ja ACE:n vastuun kannalta merkitystä,
tään kelkkaa, ohjaskelkkaa tai moottorikäyttöistä kulkuneuvoa.
korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa kokonaan tai
5. Sukeltaminen sukellusvälineitä ja/tai paineilmalaitetta käyttäen.
osittain, riippuen siitä, mikä on aiheellista olosuhteiden kannalta
6. Kiipeilylajit, kuten vuorikiipeily.
katsottuna.
10.5 ACE:lla on oikeus kuitata maksettavasta korvauksesta erääntynyt, maksamatta oleva vakuutusmaksu.

11.0 VAKUUTUSSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
11.1 Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa
sopimuksen. Vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus
on annettu tai lähetetty ACE:lle, ellei vakuutuksenottaja ole määrännyt myöhempää sopimuksen päättymisaikaa.
11.2 ACE:lla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta,
jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja ACE ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat ja
täydelliset tiedot olisi annettu. ACE irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen
oikeuttavasta perusteesta. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua
irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.
11.3 Vakuutussopimus päättyy
- iän perusteella sinä päivänä, kun vakuutettu täyttää 70 vuotta;
- vakuutuksenottajan kuollessa;
- vakuutetun kuollessa.
11.4 Lisävakuutetun vakuutus päättyy aina päävakuutetun vakuutuksen päättyessä.
11.5 Mikäli vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin,
ACE palauttaa vakuutuksenottajalle vakuutusmaksukaudelta
maksetusta vakuutusmaksusta osuuden, joka vastaa maksukaudelta jäljellä olevaa aikaa. Aika lasketaan päivinä siten, että kukin
kalenterikuukausi sisältää 30 päivää. Mikäli palautettava vakuutusmaksu on vähemmän kuin vakuutussopimuslaissa määrätään,
sitä ei palauteta.
12.0 EDUNSAAJA
12.1 Kuolemantapauskorvaus ja hautajaiskorvaus maksetaan
vakuutetun omaisille, ellei vakuutuksenottaja ole ilmoittanut
muuta edunsaajaa. Edunsaajamääräys on tehtävä ACE:lle kirjallisesti. Mikäli esim. vakuutetun avopuoliso halutaan edunsaajaksi,
tästä on tehtävä edunsaajamääräys. Vakuutuksenottaja voi antaa
edunsaajalle tai vakuutetulle kirjallisen sitoumuksen pitää edunsaajamääräys voimassa. Sitoumuksesta on ilmoitettava ACE:lle.
12.2 Muut tästä vakuutuksesta maksettavat korvaukset maksetaan
vakuutetulle.
13.0 VEROTUS
13.1 ACE tai Diners Club eivät vastaa veroista, joita edunsaajalle
korvauksen saamisesta saattaa aiheutua.
14.0 VAKUUTUSSOPIMUSLAKI
14.1 Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutuskirjan,
laskuperusteiden ja näiden ehtojen lisäksi Suomen vakuutussopimuslakia.
15.0 MUUTOKSENHAKU
15.1 ACE:n vakuutusasiassa tekemään päätökseen tyytymätön voi
panna vireille kanteen ACE:a vastaan Helsingin käräjäoikeudessa
tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa.
Maksuttomia neuvoja saa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta
ja ratkaisusuositusta voi pyytää Vakuutuslautakunnalta tai
Kuluttajariitalautakunnalta. Kanne on nostettava 3 vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisesti tiedon ACE:n
päätöksestä ja tästä määräajasta.
16.0 HENKILÖTIETOJEN REKISTERÖINTI
16.1 ACE hyödyntää nykyaikaista tietojenkäsittelytekniikkaa
rekisteröidessään saamansa henkilötiedot sekä muut vakuutussuhteeseen oleellisesti liittyvät tiedot. ACE:n tarkoituksena on käsitellä
hakemuksia ja palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella
tavalla, hallinnoida vakuutuksia sekä hoitaa maksu- ja perintärutiineja. Tietoja voidaan hyödyntää myös lähetettäessä tietoa ja
tarjouksia uusista vakuutuspalveluista postitse, puhelimitse tai sähköisesti. Asiakkaan antamia tietoja voidaan käyttää yhdessä muista
lähteistä saatujen tietojen kanssa ostomieltymysten kartoittamiseen
sekä lähetettäessä tietoja ja tarjouksia uusista vakuutustuotteista.
ACE voi luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneille ainoastaan em.
tarkoituksiin. Asiakas voi milloin tahansa ilmoittaa ACE:lle mikäli
hän ei halua vastaanottaa em. vakuutustiedotteita. Asiakkaalla on
oikeus saada tietoa häntä koskevien henkilötietojen käyttämisestä.
Asiakas voi milloin tahansa pyytää ACE:a korjaamaan vakuutukseensa liittyvät virheelliset tiedot.
17.0 YLIVOIMAINEN ESTE
17.1 ACE ei ole vastuussa vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu
vakuutustapahtumaa koskevasta selvityksestä tai jos korvauksen
maksaminen viivästyy viranomaisen päätöksestä, työtaistelutoimenpiteestä, tietoliikennehäiriöstä taikka muusta syystä, johon
ACE ei ole voinut ennakolta vaikuttaa.
ACE Europe Life Limited, sivuliike Suomessa, Y-tunnus 2126581-7
PL 687 (Mannerheimintie 16 A 9) 00100 Helsinki
Puh: 09 6861 5151
Faksi: 09 774 11 10
Sähköposti: asiakaspalvelu@acegroup.com
Sähköposti: vahingot@acegroup.com
Pääkonttori: ACE Europe Life Limited
Englannissa rekisteröity vakuutusyhtiö, rekisterinumero 5936400
100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, UK
ACE:n toimintaa Suomen markkinoilla valvoo Finanssivalvonta
PL 103 (Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8), 00101 Helsinki
Puh. 010 831 51
www.finanssivalvonta.fi
ACE European Group Ltd toimii Englannin vakuutusvalvonnasta
vastaavan PRA:n alaisuudessa:
The Prudential Regulation Authority (PRA)
20 Moorgate, London EC2R 6DA UK
Puh. +44 20 7601 4444
Faksi +44 20 7601 4771
www.bankofengland.co.uk/pra
ACE:n vakuutusasiamiehinä toimivat:
• ManpowerGroup Contact Center Oy, Y-tunnus 2181215-5
Kaivokatu 8, 00100 Helsinki
Puh. 020-380 010, Fax 020-1700 159
• CommuniCare Finland Oy, Y-tunnus 2439114-9
Teollisuustie 1, 37600 Valkeakoski
Puh. 03-755 97 59
• Midas Touch Oy, Y- tunnus 1761337-2
Äyritie 16, 01510 Vantaa, Puh. 030 39891
ACE:n vakuutusasiemiehet on rekisteröity Finanssivalvonnan
ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin
ja Finanssivalvonta valvoo niiden toimintaa.

