Henkilöllisyysvarkausvakuutus
Ålandsbankenin Mastercard World
Elite -kortteihin.

Vakuutuksesta korvattavat oikeudenkäyntikulut
Vakuutuksesta korvataan oikeudenkäyntikulut oikeudellisen avustajan
käytöstä sekä tuomioistuimen maksut:
• kun vakuutettu vastustaa velkojan tai perintätoimiston tai jonkun näiden
puolesta toimivan tahon vakuutettua vastaan vireille panemaa kannetta vakuutettuun kohdistuneen henkilöllisyysvarkauden takia ja/tai
• kun vakuutettu hakee muutosta hänelle henkilöllisyysvarkauden takia
väärin perustein langetettuun tuomioon siviili- tai rikosasiassa.

Vakuutusnumero Ålandsbankenin World Elite -korttien
osalta on 2001199072.
Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2021 alkaen ja niitä sovelletaan
1.9.2021 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Vakuutuksesta korvattavat maksut
Vakuutuksesta korvataan:
• maksut, joista vakuutettu joutuu velkojalleen/velkojilleen lainmukaiseen
vastuuseen, kun vastuut ovat syntyneet henkilöllisyysvarkauden avulla
toteutetusta luottotilin/-tilien ja/tai pankkitilin/-tilien luvattomasta avaamisesta ja käytöstä vakuutetun nimellä. Vakuutuksesta korvataan vain se
määrä, josta vakuutettu henkilö on rahoituslaitokselle vastuussa.

YLEISTÄ
Tämä asiakirja sisältää ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero
2001199072) täydelliset vakuutusehdot. Vakuutuksenantaja on AIG
Europe S.A. Suomen sivuliike (jäljempänä AIG) ja vakuutuksenottaja on
Ålandsbanken Abp (jäljempänä Ålandsbanken tai vakuutuksenottaja).
AIG ja Ålandsbanken ovat tehneet vakuutussopimuslaissa (543/94)
tarkoitetun ryhmävakuutussopimuksen, ja sen olennainen sisältö on määritetty sopimuksessa ja näissä vakuutusehdoissa.

Vakuutuksesta korvattavat sekalaiset kulut
Vakuutuksesta korvataan:
• uusintahakemuksista johtuvat kulut vakuutetun hakiessa luottotilejä
ja/tai pankkitilejä, joita ei ole myönnetty yksinomaan siksi, että
valtuutettu rahoituslaitos tai pankki oli saanut henkilöllisyysvarkauden
takia väärää tietoa;
• kohtuulliset kustannukset, joita vakuutetulle on koitunut henkilöllisyysvarkauteen liittyvien asiakirjojen oikeaksi todistamisesta julkisen
notaarin toimesta sekä kaukopuheluista ja todisteellisesti lähetetystä postista, joita vakuutetulle on kohtuudella aiheutunut hänen
pyrkiessään ilmoittamaan henkilöllisyysvarkauden tai korjaamaan
taloudellisia ja luottotietojaan, jotka ovat henkilöllisyysvarkauden
takia muuttuneet;
• enintään kolmen (3) luottotietoraportin kustannukset hankittuna
vakuutuksenantajan etukäteen hyväksymältä taholta, ja
• kulut, jotka aiheutuvat vakuutetun riitauttaessa luottotietojensa
oikeellisuuden tai aukottomuuden, jos tiedot ovat vääriä ja annettu
luotto- tai rahoituslaitokselle vilpillisesti vakuutettuun kohdistuneen
henkilöllisyysvarkauden seurauksena.

VAKUUTETUT
Suomessa vakuutettuja ovat Ålandsbankenin Mastercard World Elite
-korttien haltijat.
Kortinhaltijan vakuutuksen vakuutusturva päättyy vakuutetun Ålandsbanken-kortin voimassaoloajan päättyessä, ellei korttia uudisteta olemaan
voimassa välittömästi alkuperäisen voimassaolokauden viimeisen kuukauden lopusta lukien.
MÄÄRITELMÄT
Seuraavia määritelmiä sovelletaan vakuutuksen kaikissa osissa.
Kanne on (i) siviilioikeudellinen menettely, jolla haetaan rahallista korvausta henkilöllisyysvarkauden takia, tai (ii) vakuutettua kohtaan käynnistetty rikosoikeudellinen menettely, jossa vakuutettua syytetään jonkun
muun oikeudenvastaisesta teosta, johon tämä on ryhtynyt osallistuessaan
vakuutetun henkilöllisyyden varastamiseen.

Vakuutuksesta korvattava saamatta jäänyt palkka
Vakuutuksesta korvataan:
• palkka ajalta, jonka vakuutettu joutuu olemaan työstään palkattomalla vapaalla pelkästään luottotietoihinsa liittyvien tietojen oikaisua
varten, jotka ovat henkilöllisyysvarkauden takia muuttuneet.

Luottotili on valtuutetun rahoituslaitoksen tai pankin henkilökohtaiseen
käyttöön myöntämä luottojärjestely, kuten esimerkiksi luottokorttitili tai
auto- tai asuntolainatili.
Pankkitili on valtuutetussa rahoituslaitoksessa tai pankissa oleva henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu tili, jota tilinomistaja voi käyttää rahan
talletukseen ja nostoon.

1.2 Korvauksen maksamisen edellytykset
Korvauksen maksaminen edellyttää, että:
• Henkilöllisyysvarkaus pitää olla ilmoitettu poliisille,
• Vakuutetun tulee ryhtyä kaikkiin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin,
joita häneltä kohtuudella voidaan edellyttää, henkilöllisyysvarkauden aiheuttamien lisävahinkojen estämiseksi ja ilmoittaa kaikille asiaankuuluville rahoituslaitoksille henkilöllisyysvarkaudesta estääkseen
uudet väärinkäytökset,
• Vakuutetun henkilön on tehtävä yhteistyötä vakuutuksenantajan kanssa
ja autettava valvomaan kaikkia laillisia oikeuksia, joita vakuutetulla tai
vakuutuksenantajalla saattaa henkilöllisyysvarkausasiassa olla. Tähän
saattaa kuulua, että vakuutetun on todistettava valaehtoisesti, oltava
läsnä oikeuden käsittelyissä ja oikeudenkäynneissä sekä annettava
vaaditut selvitykset henkilöllisyysvarkausasian korjaamiseksi, ja
• Vakuutetun tulee luovuttaa vakuutuksenantajalle todisteet perusteettomista maksuista tai nostoista, joita on tehty luvattomasti avatuilta
pankki- tai luottotileiltä.

1. HENKILÖLLISYYSVARKAUS
Henkilöllisyysvarkaus on vakuutetun Ålandsbankenin kortin haltijan
nimen ja henkilötunnuksen luvatonta ja/tai laitonta käyttöä tarkoituksena
avata luottotilejä ja/tai pankkitilejä ilman vakuutetun lupaa. Vakuutus
korvaa, kohdassa 1.1 mainittuihin enimmäismääriin saakka, oikeudenkäyntikulut, saamatta jääneen palkan, maksut ja sekalaiset kulut, kun ne
johtuvat vakuutetun kortinhaltijan yrityksistä korjata itseensä kohdistuneen
henkilöllisyysvarkauden seurauksia.
1.1 Korvattavat vahingot ja vakuutusmäärät
Vakuutuksesta korvataan oikeudenkäyntikuluja, maksuja ja sekalaisia
kuluja yhteensä enintään 10 000 euroon saakka yhtä vahinkoa kohden
ja yhtä kalenterivuotta kohden. Vakuutuksesta korvataan enintään yhden
(1) vuoden pituisen ajanjakson aikana kertyneitä kustannuksia siitä hetkestä lukien, kun vakuutettu tuli tietoiseksi henkilöllisyysvarkaudesta.
Lisäksi vakuutuksesta korvataan saamatta jäänyttä palkkaa enintään
1 500 euroon saakka yhtä vahinkoa kohden ja yhtä kalenterivuotta
kohden. Vakuutuksesta korvataan saamatta jäänyttä palkkaa enintään
kuuden (6) kuukauden ajalta siitä hetkestä lukien, kun vakuutettu teki
korvaushakemuksen henkilöllisyysvarkaudesta.

1.3. Henkilöllisyysvarkausturvaa koskevat rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai menetystä, joka johtuu seuraavista:
• mitään muita rahallisia menetyksiä, kuin ne suoritetut kulut, jotka on
määritelty korvattaviksi edellä kohdassa 1.1 oikeudenkäyntikulujen,
maksujen ja sekalaisten kulujen osalta;
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