Kodin lisäturva
-vakuutus
1.10.2018 alkaen

Väreen Kodin
lisäturva -vakuutus
Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2018 alkaen
ja niitä sovelletaan 1.10.2018 tai sen jälkeen
sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

1. YLEISTÄ
Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero
200–119–7957) vakuutuksenantaja on AIG
Europe S.A. Suomen sivuliike (jäljempänä
AIG) ja vakuutuksenottaja on Väre Energia Oy
(jäljempänä Väre). AIG ja Väre ovat tehneet
vakuutussopimuslaissa (543/1994) tarkoitetun ryhmävakuutussopimuksen, ja sen olennainen sisältö on määritetty sopimuksessa ja
näissä vakuutusehdoissa.

2. VAKUUTETUT
Vakuutettuja henkilöitä ovat henkilöt, jotka
ovat vakuutustarjouksen voimassaoloaikana
solmineet uuden sähkönmyyntisopimuksen
Väreen kanssa asuntoonsa tai vapaa-ajan
asuntoonsa ja joille on sähkönmyyntisopimuksen solmimisen yhteydessä kerrottu
tästä ryhmävakuutuksesta. 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 vakuutetun sähkönmyyntisopimuksen tehneen
henkilön kanssa.

3. VAKUUTUSKAUSI JA
VOIMASSAOLOALUE
3.1 Vakuutus on voimassa Väreen uusille
asiakkaille, joiden sähkönmyyntisopimus
on tullut voimaan Väreen Kodin Lisäturva
-kampanjan aikana, ja joille on sopimuksen solmimisen yhteydessä kerrottu tästä
ryhmävakuutuksesta. Vakuutus on voimassa
2 vuotta sähkönmyyntisopimuksen solmimisesta.
3.2 Vakuutuksesta korvataan Suomessa ta-

pahtuvia vahinkoja. Vakuutetun on asuttava
vakituisesti Suomessa. Tämän vakuutuksen
turva päättyy, kun vakuutettu on asunut
Suomen ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli 180
vuorokautta.
3.3 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, tai kun
sähkönmyyntisopimuksen solmimisesta on
kulunut kaksi (2) vuotta, mikä näistä ensimmäisenä.

4. VAKUUTUKSEN LAAJUUS
Tästä vakuutuksesta korvataan vakuutetulle
kotivakuutuksesta korvattavan vahingon
omavastuuosuus 500 €:n enimmäiskorvausmäärään asti, kun kotivakuutuksen myöntäjä
on käsitellyt ja korvannut vahingon kotivakuutuksesta. Väreen Kodin Lisäturva-vakuutuksen korvattavuuden edellytyksenä on, että
kotivakuutuksen piiriin kuuluvan vahingon
määrä ylittää kotivakuutuksen ehtojen mukaisen omavastuun määrän.
Vakuutusturvaa koskevat muut ehdot:
– Vakuutetun on korvausta hakiessaan toimitettava tosite kotivakuutuksesta korvatusta
vahingosta ja siitä vähennetystä omavastuusta;
– Tositteesta on käytävä ilmi kotivakuutuksessa tarkoitettu vakuutetun asunnon osoite,
ja
– Tästä vakuutuksesta maksetaan kor
vausta ainoastaan, mikäli kotivakuutuksesta
korvattavan vahingon määrä ylittää kotivakuutusehdoissa määritellyn omavastuun
ja korvaus kotivakuutuksen perusteella on
maksettu.
Yhden vakuutustapahtuman aiheuttamasta

vahingosta korvattava enimmäiskorvaus
on 500 €. Tästä vakuutuksesta korvataan 2
vuoden vakuutuskauden aikana korkeintaan
kolme (3) vahinkoa.

5. MÄÄRITELMÄT
Joillakin näissä vakuutusehdoissa käytetyillä
sanoilla tai termeillä on tietty erityismerkitys,
kun ne esiintyvät näissä vakuutusehdoissa ja
vakuutuskirjassa.
Alkaminen
Vakuutusturva alkaa Väreen uusille asiakkaille sähkönmyyntisopimuksen solmimisesta.
Vakuutus on voimassa 2 vuotta sopimuksen
voimaantulopäivästä.
Vakuutettu asunto
Vakuutetun ensisijainen asunto tai omassa
pääasiallisessa käytössä oleva loma-asunto
Suomessa. Väreen Kodin Lisäturva -vakuutuksen perusteella suoritettavan korvauksen
edellytyksenä on, että asunto on määritelty
kotivakuutuksen vakuutuskohteeksi kotivakuutusasiakirjoissa ja asuntoa käytetään
vain vakuutetun omaan asumistarkoitukseen
tai vain vakuutetun omana loma-asuntona.
Asunnolla ei tarkoiteta kotivakuutusturvaan
mahdollisesti sisältyvää muuta omaisuutta,
kuten venettä.
AIG
AIG Europe S.A. Suomen sivuliike,
Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki,
puh. 020 322 655; Y-tunnus:2922692-7.
AIG Europe S.A. Suomen sivuliike
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.

Enimmäiskorvaus
Enimmäiskorvausmäärä, jonka AIG maksaa
vakuutetulle yhden vakuutustapahtuman
aiheuttamasta vahingosta. Tästä vakuutuksesta korvataan vakuutuskauden aikana
korkeintaan kolme (3) vahinkoa vakuutettua
kohden.
Kotivakuutus
Voimassaoleva ja vahinkotapahtuman kattava vakuutus, jonka on myöntänyt julkisen
valvonnan alla oleva vakuutusyhtiö ja jonka
kohteena on Suomessa sijaitseva asunto ja/
tai asunnossa oleva irtaimisto. Kotivakuutuksella ei kuitenkaan tarkoiteta kotivakuutukseen mahdollisesti kuuluvia muita kuin
asuntoa ja/tai asuinirtaimistoa koskevia
vakuutusturvia. Vakuutetun ei tarvitse olla kotivakuutuksen ottaja, mutta vakuutetun tulee
asua pysyvästi/ensisijaisesti kotivakuutuksessa määritellyssä asunnossa, tai asunnon
tulee olla vain vakuutetun omassa käytössä
loma-asuntona.
Omavastuu
Vakuutetun asunnon tai loma-asunnon kotivakuutuksesta korvatun vahingon määrästä
vakuutetun vastuulle jäävä osuus.
Päättyminen
Vakuutusturva päättyy, kun vakuutetun
solmima sähkönmyyntisopimus Väreen
kanssa on ollut voimassa 2 vuotta, tai sinä
päivänä, jona vakuutettu on asunut Suomen
ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli 180 vuorokautta, tai sinä päivänä, kun vakuutettu purkaa
sähkönmyyntisopimuksen Väreen kanssa, tai
vakuutettu kuolee, mikä näistä aikaisin.
Ryhmävakuutus
Vakuutus, jossa vakuutettuina ovat ryhmävakuutussopimuksessa mainitun ryhmän
jäsenet ja jonka vakuutuksenottaja on Väre.

Vakuutettu henkilö
Vähintään 18-vuotias vakituisesti Suomessa asuva henkilö, joka on solminut Väreen
kanssa sähkönmyyntisopimuksen vakuutustarjouksen voimassaoloaikana kotiinsa
tai vapaa-ajan asuntoonsa Suomessa.
Vakuutettuja ovat myös vakuutetun Väreenasiakkaan puoliso ja avopuoliso, sekä alle
18-vuotiaat lapset, lapsipuolet ja otto- ja
kasvattilapset silloin, kun he asuvat samassa
taloudessa vakuutetussa asunnossa.

taikka viranomaisten suorittamasta taka
varikosta aiheutunut vahinko.

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.

6. RAJOITUKSET

8. KORVAUSMENETTELY

Seuraavista syistä aiheutuneiden kustannusten tai vahinkojen perusteella ei makseta
korvauksia:

8.1 AIG:n asiakaspalvelun yhteystiedot

a) mikä tahansa vahinko, joka ei ole korvattava kotivakuutuksesta ja/tai jota ei ole
korvattu kotivakuutuksesta tai jonka korvaus
on evätty kotivakuutuksesta;

AIG Europe S.A. sivuliike
Kasarmikatu 44
00130 Helsinki
E-mail: asiakaspalvelu@AIG.com
Puh. 020 322 655
(maanantaista perjantaihin 9.00–21.00,
lauantaisin 10.00–16.00)

b) mikä tahansa vahinko, jos vahingon määrä ei ylitä kotivakuutuksen omavastuuta;

8.2 Korvauksenhakijan velvollisuudet

c) vahingot, jotka eivät aiheudu tämän
vakuutuksen voimassaoloaikana ja kaikki
kotivakuutukseen liittyvät vahingot, jotka ovat
aiheutuneet ennen tämän vakuutukseen
voimaantuloa;

Korvausta on haettava vuoden kuluessa
siitä, kun korvauksen hakija sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta, ja joka
tapauksessa 10 vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta.

d) kaikki kotivakuutukseen liittyvät vahingot,
jotka korvataan jostakin muusta kotivakuutuksen osasta, kuin kotivakuutuksen kohteena olevaan asuntoon tai sen irtaimistoon
liittyen;

Hakijaa pyydetään täyttämään korvaushakemuslomake.

e) mikä tahansa muu vähennys tai määrä,
josta vakuutettu joutuu itse vastaamaan
kotivakuutusturvansa perusteella;
f) vahingot, jotka liittyvät liiketoimintaan
sisältäen vakuutetun työn tai muun ammattitoiminnan; tai
g) mikä tahansa sodasta tai sisällissodasta,
maahantunkeutumisesta, lakosta, mellakasta, kapinasta, levottomuuksista, terrorismista

Hakijan on esitettävä AIG:lle kaikki sellaiset
asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen AIG:n
vastuun selvittämiseksi (esimerkiksi korvauspäätös kotivakuutuksesta korvatusta vahingosta ja siitä vähennetystä omavastuusta).
Hakija vastaa itse vahinkoilmoituksen liitteeksi tarvittavien dokumenttien hankinnan
mahdollisista kustannuksista.
8.3 Korvausoikeuden vanhentuminen
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
tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos
korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa,
korvauksen hakija menettää oikeutensa
korvaukseen.
8.4 AIG:n velvollisuudet
AIG suorittaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuutusehtojen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta suoriteta,
viipymättä ja viimeistään kuukauden 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.

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

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

10.1 Itseoikaisu
10.4 Vakuutusvalvontaviranomaiset
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.
10.2 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja
ratkaisusuosituksia antavat lautakunnat
Jos korvauksen hakija on tyytymätön AIG:n
päätökseen, hän voi kysyä neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta.

AIG Europe S.A.:n sivuliikkeen toimintaa
valvoo:
Finanssivalvonta
PL 103
00101 Helsinki
Puh: 0800 0 5099
Faksi: (010) 831 5328
www.fine.fi

11. RYHMÄVAKUUTUKSEN MUUTTAMINEN
Vakuutuksenottaja ilmoittaa vakuutetuille vakuutuskauden aikana mahdollisesti tehtävistä muutoksista ryhmävakuutussopimuksessa sovitulla tavalla, jonka jälkeen muutokset
tulevat voimaan vakuutettujen osalta.

12. RYHMÄVAKUUTUKSEN PÄÄTTYMINEN
Jos ryhmävakuutus päättyy vakuutuksenantajan tai vakuutuksenottajan toimenpiteiden
johdosta ennen vakuutuksen päättymispäivää, vakuutuksenottaja ilmoittaa vakuutetuille vakuutuksen päättymisestä olosuhteet
huomioon ottaen sopivalla tavalla.
Vakuutetun osalta vakuutus päättyy kuukauden (1) kuluttua siitä, kun vakuutuksenottaja
ilmoitti vakuutuksen päättymisestä.

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

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

