Avainturvaryhmävakuutus
1.1.2019 alkaen

Väreen Avainturvaryhmävakuutus

messa. Tämän vakuutuksen turva päättyy,
kun vakuutettu on asunut Suomen ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli 180 vuorokautta.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.1.2019 alkaen
ja niitä sovelletaan 1.1.2019 tai sen jälkeen
sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

4. AVAINTURVA-VAKUUTUKSEN LAAJUUS

1. YLEISTÄ
Tämä asiakirja sisältää ryhmävakuutuksen
(vakuutusnumero 2001197785) täydelliset
vakuutusehdot. Vakuutuksenantaja on
AIG Europe S.A. sivuliike (jäljempänä AIG)
ja vakuutuksenottaja on Väre Energia Oy
(jäljempänä Väre). AIG ja Väre ovat tehneet
vakuutussopimuslaissa (543/94) tarkoitetun
ryhmävakuutussopimuksen, ja sen olennainen sisältö on määritetty näissä vakuutusehdoissa.

2. VAKUUTETUT
Vakuutettuja ovat Väreen asiakkaat, joilla
on asuntoonsa ja/tai vapaa-ajan asuntoonsa voimassa oleva sähkönmyyntisopimus
Väreen kanssa. Vakuutettuja ovat myös
vakuutetun Väreen asiakkaan puoliso ja
avopuoliso, sekä alle 18-vuotiaat lapset, lapsipuolet ja otto- ja kasvattilapset silloin, kun
he asuvat samassa taloudessa vakuutetussa
asunnossa.

3. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOEHTO
JA VOIMASSAOLOALUE
3.1 Vakuutusturva alkaa yksittäisen vakuutetun osalta vakuutetun solmiessa sähkönmyyntisopimuksen Väreen kanssa asuntoonsa tai vapaa-ajan asuntoonsa. Vakuutusturva
päättyy yksittäisen vakuutetun osalta, kun
vakuutetun sähkönmyyntisopimus Väreen
kanssa päättyy, tai kun vakuutettu muuttaa
ulkomaille, tai kun vakuutettu kuolee.
3.2 Vakuutuksesta korvataan Suomessa
tapahtuvia vahinkoja.
3.3 Vakuutetun on asuttava vakituisesti Suo-

Tästä vakuutuksesta korvataan vakuutetulle
Suomessa avaimien tai lukkojen uusimisesta
sekä ovien avaamisesta aiheutuneet kustannukset,
1. kun vakuutetun Suomessa sijaitsevan
asunnon, johon vakuutetulla on voimassaoleva sähkönmyyntisopimus Väreen kanssa, tai
vapaa-ajan asunnon, johon vakuutetulla on
voimassaoleva sähkönmyyntisopimus Väreen
kanssa, tai vakuutetun ajoneuvon avaimet
ovat kadonneet, varastettu tai ne ovat vakuutetun tahtomatta jääneet lukittuun asuntoon,
vapaa-ajan asuntoon, tai ajoneuvoon.
2. kun vakuutetun Suomessa sijaitsevaan
asuntoon, johon vakuutetulla on voimassaoleva sähkönmyyntisopimus Väreen kanssa,
tai vapaa-ajan asuntoon, johon vakuutetulla
on voimassaoleva sähkönmyyntisopimus Väreen kanssa, tai ajoneuvoon on murtauduttu.
Yhden vakuutustapahtuman aiheuttamasta
vahingosta korvattava enimmäiskorvaus on
500 €. Tästä vakuutuksesta korvataan kalenterivuoden aikana korkeintaan yksi vahinko
vakuutettua kohden.

5. MÄÄRITELMÄT
Joillakin näissä vakuutusehdoissa käytetyillä
sanoilla tai termeillä on tietty erityismerkitys,
kun ne esiintyvät näissä vakuutusehdoissa ja
vakuutuskirjassa.
Asunto
Vakuutetun Väreen asiakkaan ensisijainen
asunto ja koti Suomessa, johon vakuutetulla
on voimassaoleva sähkönmyyntisopimus
Väreen kanssa ja jossa vakuutettu on kirjoilla.
Vakuutettu asunto tarkoittaa pääasiallisesti
asumiskäytössä olevaa kotia, mutta ei mitään
asunnosta erillisiä varastorakennuksia tai

mitään elinkeinotoimintaan käytettäviä
rakennuksia.
Ajoneuvo
Vakuutetun Väreen asiakkaan omistuksessa
tai hallinnassa oleva, Suomessa sijaitseva
henkilöauto, jota voidaan ajaa B-luokan
ajo-oikeudella ja jonka rekisteriotteeseen
tai rekisteröintitodistukseen vakuutettu on
merkitty omistajaksi tai haltijaksi.
Enimmäiskorvaus
Enimmäiskorvausmäärä, jonka AIG maksaa
vakuutetulle yhden vakuutustapahtuman
aiheuttamasta vahingosta. Tästä vakuutuksesta korvataan vakuutuskauden aikana korkeintaan yksi vahinko vakuutettua kohden.

sevan asunnon, vapaa-ajan asunnon tai
ajoneuvon avainten katoaminen tai varkaus
tai murto muussa maassa sijaitsevaan asuntoon, vapaa-ajan asuntoon tai ajoneuvoon,
– Muussa maassa kuin Suomessa tapahtuva avainten katoaminen tai varkaus,
– Muun ajoneuvon, kun B luokan ajo-oikeudella ajettavan henkilöauton avainten
katoaminen tai varkaus tai murtautuminen
tällaiseen ajoneuvoon,
– Vakuutetun, tai henkilön, jolle vakuutettu
on luovuttanut avaimet, laittomasta toiminnasta tai tahallisesta toiminnasta aiheutuvia
vahinkoja,
– Minkä tahansa valtion viranomaisen tai
julkisen toimijan suorittama omaisuuden
takavarikointi, tuhoaminen tai haltuunotto,

Vapaa-ajan asunto
Vakuutetun Väreen asiakkaan omistuksessa
oleva vapaa-ajan asunto Suomessa, johon
vakuutetulla on voimassaoleva sähkönmyyntisopimus Väreen kanssa.
Vakuutetun vapaa-ajan asunnon avaimet
kuuluvat Väreen Avainturva-ryhmävakuutuksen piiriin myös siinä tapauksessa, että
vakuutetun Väreen asiakkaan Suomessa
sijaitsevaa vapaa-ajan asuntoa ei ole liitetty
valtakunnalliseen sähköverkkoon, eikä
vapaa-ajan asuntoon ole voimassaolevaa
sähkönmyyntisopimusta minkään muun sähköyhtiön kuin Väreen kanssa.

6. RAJOITUKSET
Seuraavista syistä aiheutuneiden kustannusten tai vahinkojen perusteella ei makseta
korvauksia:
– Muun kuin vakuutetun asunnon, vapaa-ajanasunnon tai ajoneuvon avaimien
katoaminen tai varkaus tai murto muuhun
kuin vakuutetun asuntoon, vapaa-ajanasuntoon tai ajoneuvoon,
–

Muussa maassa kuin Suomessa sijait-

– Tulen, savun, salamoinnin, tuulen, veden,
tulvan, maanjäristyksen, vulkaanisen toiminnan, hyökyaallon, maanvyöryn, rakeiden,
tuhoeläimien, hyönteisten tai muun vastaavan syyn aiheuttama vahinko.
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.

7. VILPILLINEN MENETTELY
Jos vakuutettu on vakuutustapahtuman
jälkeen vilpillisesti antanut AIG:lle vääriä tai

puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja AIG:n vastuun selvittämisen
kannalta, voidaan vakuutetulle maksettavaa
korvausta alentaa tai evätä kokonaan.

tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos
korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa,
korvauksen hakija menettää oikeutensa
korvaukseen.

8. KORVAUSMENETTELY

8.4 AIG:n velvollisuudet

8.1 AIG:n asiakaspalvelun yhteystiedot

AIG 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, AIG
suorittaa kuitenkin edellä mainitussa ajassa
korvauksen riidattoman osan. Viivästyneelle
korvaukselle AIG maksaa korkolaissa (633/82)
säädetyn viivästyskoron.

AIG Europe S.A. sivuliike
Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki
E-mail: asiakaspalvelu@AIG.com
Puh. 020 322655
(maanantaista perjantaihin 9.00–21.00,
lauantaisin 10.00–16.00)
8.2 Korvauksenhakijan velvollisuudet
Vahingosta korvauksen hakemiseksi
korvauksen hakijan tulee ilmoittaa vakuutusyhtiölle mahdollisimman pian vahingon
satuttua. Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää
mahdollisuudestaan saada korvausta, ja joka
tapauksessa 10 vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta. Hakijaa pyydetään täyttämään
korvaushakemuslomake.
Hakijan on esitettävä AIG:lle kaikki korvaushakemusta tukevat todistukset, esimerkiksi
kuitit ja tositteet aiheutuneista kuluista, sekä
rikosilmoitus, mikäli korvausta haetaan
varkaudesta tai murrosta, sekä mahdolliset
muut AIG:n vastuunsa määrittelemiseksi tarpeelliseksi katsomat tositteet. Hakija vastaa
itse vahinkoilmoituksen liitteeksi tarvittavien
dokumenttien hankinnan mahdollisista
kustannuksista.
Jos hakija ei toimi näiden ohjeiden mukaisesti, korvaus voidaan evätä.

9. 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.

10. MUUTOKSENHAKU
AIG:N PÄÄTÖKSEEN
10.1 Itseoikaisu
Jos vakuutettu epäilee virhettä AIG:n korvauspäätöksessä tai muussa päätöksessä,
hänellä on oikeus saada yksityiskohtaisempaa tietoa seikoista, jotka ovat johtaneet
ratkaisuun. AIG oikaisee päätöksen, jos uudet
selvitykset antavat siihen aihetta.

8.3 Korvausoikeuden vanhentuminen

10.2 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja
ratkaisusuosituksia antavat lautakunnat

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

Jos korvauksen hakija on tyytymätön AIG:n
päätökseen, hän voi kysyä neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta,
www.fine.fi. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta on
puolueeton elin, jonka tehtävänä on neuvoa
kuluttajia vakuutus- ja korvausasioissa.

AIG:n päätös voidaan saattaa Vakuutus- ja
rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivan
Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi. Sen
tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia
erimielisyyksistä, jotka koskevat lain ja
vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista
vakuutussuhteessa.

AIG Europe S.A:n toimiluvan on myöntänyt
Luxemburgin valtiovarainministeriö ja sen
toimintaa valvoo
Commissariat aux Assurance 7,
Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,
GD de Luxembourg, puh.: (+352) 226911-1,
www.caa.lu/. AIG Europe S.A.

AIG:n päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi
myös Kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa
ratkaisusuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön perusteella.

Suomen sivuliikkeen toimintamaissa sovellettavat sääntelyjärjestelmät poikkeavat osittain
tai kokonaan Luxemburgin sovellettavista
järjestelmistä. AIG Europe S.A:n toimintaa
Suomessa valvoo Finanssivalvonta (PL 103,
00101 Helsinki).

Yllä mainitut lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on vireillä oikeudessa tai on
siellä käsitelty. Neuvontapalvelut ja lautakuntien lausunnot ovat maksuttomia.
10.3 Korvauskanne käräjäoikeudessa
Jos vakuutettu tai korvauksenhakija on tyytymätön AIG:n päätökseen, hän voi panna vireille kanteen AIG:tä 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 AIG:n päätöksestä ja tästä
määräajasta. Määräajan kuluttua umpeen
oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole.

11. RYHMÄVAKUUTUKSEN MUUTTAMINEN
Vakuutuksenantaja voi muuttaa ryhmävakuutuksen ehtoja. Vakuutuksenottaja
ilmoittaa vakuutetuille vakuutuskauden
aikana mahdollisesti tehtävistä muutoksista
olosuhteet huomioon ottaen sopivalla tavalla,
jonka jälkeen muutokset tulevat voimaan vakuutettujen osalta ilmoitettuna ajankohtana,
kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden
kuluttua ilmoituksen antamisesta.

12. RYHMÄVAKUUTUKSEN PÄÄTTYMINEN
Jos ryhmävakuutus päättyy vakuutuksenantajan tai vakuutuksenottajan toimenpiteiden
johdosta, vakuutuksenottaja ilmoittaa vakuutetuille vakuutuksen päättymisestä olosuhteet huomioon ottaen sopivalla tavalla.

10.4 Vakuutusyhtiö AIG
AIG Europe S.A.
sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki,
puh. 020 322655; Y-tunnus: 2922692-7.
AIG Europe S.A.
sivuliike on luxemburgilaisen AIG Europe
S.A.-vakuutusyhtiön sivuliike
(Registered in Luxembourg B 218806).
Luxemburgin yhtiön osoite on:
35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855,
Luxembourg.

Vakuutetun osalta vakuutus päättyy yhden (1)
kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenottaja ilmoitti vakuutuksen päättymisestä.
12.1 AIG:n oikeus irtisanoa yksittäisen
ryhmävakuutetun vahinkovakuutus
vakuutuskauden aikana
AIG:lla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos
1) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä
huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman,

2) vakuutettu on vakuutustapahtuman
jälkeen vilpillisesti antanut AIG:lle vääriä tai
puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä AIG:n
vastuun arvioimisen kannalta.
AIG suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman
aiheetonta viivytystä yksittäiselle vakuutetulle
saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa
ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste.
Yksittäisen vakuutetun vakuutus päättyy
kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan
ilmoituksen lähettämisestä.

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

p. 03 777 3131 (pvm/mpm)
asiakaspalvelu@vare.fi

