
LUONNONYSTÄVÄN LISÄTURVA
Hyvään arkeen ei kuulu huoli. Mutta silti: entä jos jotain 
sattuu? Kuolemantapaus perheessä saattaa aiheuttaa surun ja 
menetyksen lisäksi monia yllättäviä käytännön huolia, kuten 
selviytyminen asuntolainan lyhentämisestä, päivittäisistä 
menoista, hautajais kuluista tai perintöverosta. 
Vakuutusyhtiö Chubb on kehittänyt WWF:n tukijoille tapaturma-
vakuutuksen kuoleman varalta, joka turvaa läheistesi toimeentulon 
elämän käännekohdassa. Vakuutuksesta maksetaan kuolemantapaus-
korvausta, mikäli tapaturma johtaa vakuutetun kuolemaan kolmen 
vuoden kuluessa tapaturmasta. Lisäksi vakuutuksesta maksettava 
hautajaisavustus helpottaa kriisitilanteessa. Luonnonystävän lisäturva 
on lisävakuutus: sen korvaukset maksetaan muista vakuutuksista saa-
tavien korvausten lisäksi. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta, eikä sen 
saaminen edellytä terveysselvitystä.

MIELENRAUHAA 24 TUNTIA VUOROKAUDESSA; 
JOPA 200 000 EURON KORVAUS
Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa, kaikkialla maailmas-
sa. Se kattaa työ- ja vapaa-ajan, ja vapaa-ajalla sattuneesta tapaturmai-
sesta kuolemasta maksetaan tuplakorvaus, jopa 200 000 euroa.

INDEKSIKOROTUS PITÄÄ KORVAUKSET AJAN TASALLA
Elinkustannukset nousevat vuosi vuodelta. Siksi voit halutessasi vali-
ta vakuutukseesi indeksikorotuksen enintään kymmeneksi vuodeksi. 
Tällöin sekä korvaussumma että vakuutusmaksu nousevat kolme pro-
senttia vuodessa. Voit halutessasi luopua seuraavista indeksikorotuk-
sista milloin tahansa.
 
SINÄ PÄÄTÄT EDUNSAAJAN 
Vakuutuskorvaus maksetaan omaisillesi, jollet halua määrätä toisin. 
Jos lähiomaisia ei ole, voit halutessasi määrätä edunsaajaksi WWF:n, 
jolloin korvaus käytetään tärkeään luonnonsuojelutyöhön. Voit myös 
määrätä edunsaajiksi sekä omaiset että WWF:n, haluamillasi osuuksil-
la. Edunsaaja on sinun päätettävissäsi: se voi olla kuka vain.

KENELLE VAKUUTUS ON TARKOITETTU? 
KUINKA PITKÄÄN VAKUUTUS ON VOIMASSA?
Vakuutuksen voi ottaa 18–74-vuotias luonnonystävä itselleen, tai itsel-
leen ja 18–74-vuotiaalle puolisolleen. Vakuutus on voimassa siihen 
asti, kunnes vakuutettu täyttää 80 vuotta. Sen voi irtisanoa koska vain. 
Vakuutuksen korvaukset puolittuvat 70–79-vuotiailla. 

    VAKUUTUSMAKSUT JA KORVAUSTASOT
KORVAUS-

TASO 1
KORVAUS-

TASO 2
KORVAUS-

TASO 3

päävakuutettu 9,90 €/kk 14,90 €/kk 19,90 €/kk
päävakuutettu + puoliso 19,80 €/kk 29,80 €/kk 39,80 €/kk

Kertakorvaus, jos
vakuutettu kuolee
tapaturmaisesti

50 000 € 75 000 € 100 000 €

Kertakorvaus, jos 
vakuutettu kuolee
tapaturmaisesti
vapaa-ajallaan

100 000 € 150 000 € 200 000 €

Hautajaisavustus, 
kertakorvaus 
hautajaiskuluista

2000 € 4000 € 6000 €

APUA LUONNOLLE
Vakuutus on uudenlainen tapa tukea luonnonsuojelua, sillä 
osa vakuutusmaksuista lahjoitetaan kuukausittain WWF:n 
työhön.

MITEN KUOLEMANTAPAUSKORVAUSTA VEROTETAAN?
Vakuutuskorvaus on lähiomaisille ja kuolinpesälle perintö-
veron alaista. Jos edunsaaja on muu kuin lähiomainen, 
vakuutuskorvaus on hänelle veronalaista pääomatuloa.

TÄRKEIMMÄT RAJOITUKSET
Tutustuthan kirjeen kääntöpuolelle painettuihin vakuutus-
ehtoihin. Vakuutuksen oleellisimpia rajoituksia on se, että 
korvausta ei makseta kuolemantapauksesta, joka aiheutuu 
vakuutetun sairauden, vamman tai ruumiinvian aiheuttamas-
ta tapaturmasta tai sairauden tai piilevän sairauden puhkea-
misesta. Vakuutus ei korvaa tapaturmasta aiheutuneita hoito-
kuluja. Korvausta ei myöskään makseta tapaturmasta, joka on 
sattunut harrastettaessa ammattimaista urheilua tai tiettyjä 
kamppailu- ja muita urheilulajeja. Muut rajoitukset löytyvät 
vakuutusehtojen kohdasta 6.0 "Vakuutusturvan rajoitukset". 
Vakuutuskorvaus on edunsaajalle verotettavaa tuloa.

OTA WWF-LISÄTURVA JO TÄNÄÄN!
Saat lisätietoja soittamalla Chubbin asiakaspalveluun, puh (09) 6861 5151 tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@chubb.com. 

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa, on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin Y-tunnuksella 1855034-2 ja käyntiosoitteella Museokatu 8, 00100 
Helsinki. Chubb European Group SE on yhtiö, jonka toimintaa sääntelee Ranskan vakuutussopimuslaki, rekisterinumero 450 327 374 RCS Nanterre, kotipaikka: La Tour Carpe Diem, 
31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Ranska. Chubb European Group SE:n täysin maksettu osakepääoma on 896 176 662 € ja yhtiö on Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolutionin (ACPR) valvonnassa, 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Sivuliikkeen toiminta on myös Finanssivalvonnan valvonnassa.  
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1.0 VAKUUTETTU HENKILÖ
Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityishenkilö, 
joka on
1.1 18–74-vuotias (päävakuutettu) tai
1.2 hänen kanssaan samassa taloudessa vakituisesti 
asuva 18–74-vuotias avio- tai avopuoliso. Vakuutettua 
avio- tai avopuolisoa kutsutaan vakuutuskirjassa lisäva-
kuutetuksi.
2.0 VAKUUTUKSENOTTAJA
2.1 Vakuutuksenottaja on henkilö, joka on tehnyt vakuu-
tuksenantajan kanssa vakuutussopimuksen. Mikäli 
vakuutettu ja vakuutuksenottaja ovat eri henkilöitä, 
vakuutuksenottajan velvollisuutena on tiedottaa vakuute-
tulle hänen vakuutusturvansa ehdoista ja voimassaolosta 
sekä niissä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. 
3.0 VAKUUTUKSENANTAJA
3.1 Vakuutuksenantaja on Chubb European Group SE, 
sivuliike Suomessa, jatkossa Chubb.
4.0 VAKUUTUSSOPIMUKSEN ALKAMINEN JA 
VOIMASSAOLO
4.1 Vakuutussopimus ja Chubbin vastuu alkavat, kun 
vakuutuksenottaja tai Chubb on antanut tai lähettänyt 
hyväksymisensä toisen osapuolen tarjoukseen. Jos 
vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen 
vakuutushakemuksen Chubbille, ja jos on ilmeistä, että 
Chubb olisi hyväksynyt sen, Chubbin vastuu alkaa, kun 
hakemus on annettu tai lähetetty.
4.2 Vakuutussopimus on voimassa, kunnes se päättyy sen 
mukaisesti, mitä myöhemmin kohdassa 9.0 määrätään. 
Vakuutuksenantajalla on oikeus tehdä vakuutustuotteissa 
ja -toiminnassa tapahtunutta kehitystä vastaavia muutoksia 
vakuutusmaksuun ja muihin sopimusehtoihin ilmoittamalla 
niistä vakuutuksenottajalle kirjallisesti. Muutos tulee voi-
maan sen vakuutusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksu-
kausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, sen 
kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukau-
den kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.
4.3 Vakuutuksenottaja voi vakuutuksen ottamisen yhte-
ydessä tai vakuutuksen voimassaolon aikana sopia 
Chubbin kanssa siitä, että vakuutusturvaa ja vakuutus-
maksua tarkistetaan ylöspäin kolmella (3) %:lla vuosit-
tain enintään seuraavan kymmenen (10) vuoden aikana 
vakuutuksen vuosipäivänä (vakuutuksen alkamispäivä). 
Vakuutusturvan tarkistus pyöristetään lähimpään kymme-
neen (10) euroon ja vakuutusmaksun tarkistus lähimpään 
kymmeneen (10) senttiin. Jos vakuutuksenottaja ilmoittaa 
Chubbille, ettei hän halua tarkistusta tehtäväksi, vakuu-
tusturva ja vakuutusmaksu jäävät viimeksi toteutetun 
tarkistuksen tasolle.
4.4 Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa työ- 
ja vapaa-aikana.
4.5 Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, ei kui-
tenkaan, jos oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella kestää 
yhtäjaksoisesti enemmän kuin 12 kuukautta. Oleskelun 
Pohjoismaiden ulkopuolella ei katsota katkeavan väli- 
aikaisella oleskelulla Pohjoismaissa lääkärissäkäyntiä, 
sairaalahoitoa, liiketoimia, lomaa tai vastaavaa varten.
4.6 Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan 
Chubbille, mikäli vakuutettu muuttaa pysyvästi ulkomaille 
tai mikäli vakuutetun oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella 
jatkuu yli 12 kuukautta. Mikäli vakuutuksenottaja laimin-
lyö ilmoitusvelvollisuutensa, suoritettuja vakuutusmaksuja 
ei makseta takaisin.
5.0 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ
5.1 Määritelmät
5.1.1 Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman 
aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka tapahtuu vakuu-
tetun tahtomatta. Myös paleltuminen, lämpöhalvaus tai 
hukkuminen ovat tapaturmia.
5.1.2 Vapaa-aika on aika, jolloin vakuutettu ei tee työtä 
ansiotarkoituksessa toisen palveluksessa eikä itsenäisenä 
yrittäjänä eikä ole tällaisesta työstä johtuvissa olosuhteis-
sa kuten esimerkiksi työ- tai virkamatkalla.
5.2 Kuolemantapaus
5.2.1 Vakuutus kattaa vakuutuksen voimassaolon aikana 
sattuvan tapaturman aiheuttaman kuoleman. Oikeus kuo-
lemantapauskorvaukseen syntyy, jos tapaturma johtaa 
vakuutetun kuolemaan kolmen vuoden kuluessa tapatur-
masta. Korvauksen määrä on merkitty vakuutus- kirjaan. 
Korvaus maksetaan kertakorvauksena.
5.2.2 Vakuutuskirjassa mainittu kuolemantapauskorvaus 
maksetaan määrältään kaksinkertaisena, mikäli tapatur-
ma sattuu vakuutetun vapaa-aikana.
5.2.3 Vakuutuskorvaus puolittuu, mikäli vakuutettu on 
tapaturman sattuessa 70–79-vuotias.
5.2.4 Vakuutuksesta suoritetaan vakuutuskirjaan merkitty 
kertakorvaus hautajaiskuluista.
6.0 VAKUUTUSTURVAN RAJOITUKSET
Korvausta ei makseta kuolemantapauksesta, joka aiheutuu:
6.1 Vakuutetun sairauden, vamman ja ruumiinvian aihe-
uttamasta tapaturmasta.
6.2 Vakuutetun sairauden tai piilevän sairauden puhkea-
misesta, vaikka sairaus on aiheutunut tai pahentunut 
tapaturmasta.
6.3 Bakteerin tai viruksen aiheuttamasta tartunnasta.
6.4 Tapaturmasta, jonka vakuutettu on itse aiheuttanut 
omalla tahallisella menettelyllään kuten itsemurhasta tai 
sen yrityksestä.
6.5 Vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin, huu-
maavan aineen tai ravinnoksi nautitun aineen aiheutta-
masta myrkytyksestä.
6.6 Tapaturma. joka vakuutetulle on aiheutunut tämän 
oman rikollisen toiminnan seurauksena.
6.7 Tapaturmasta, joka on tapahtunut ydinräjähdyksen tai 
radioaktiivisen säteilyn seurauksena sotilaallisen toimin-
nan yhteydessä johon vakuutettu on osallistunut tai joka 
on aiheutunut ydinvoimalaitoksessa, jossa vakuutettu 
työskentelee.

6.8 Tapaturmasta, joka aiheutuu osallistumisesta sotaan 
tai poliittisiin levottomuuksiin tai joka tapahtuu sotatoimi-, 
sisällissota-, vallankumous- tai kapina-alueella tai alueella, 
jolla on muu aseellinen selkkaus. Mikäli levottomuudet puh-
keavat, kun vakuutettu oleskelee em. alueella ja vakuutettu 
ei itse osallistu niihin, vakuutus on voimassa ensimmäisen 
kuukauden levottomuuksien puhkeamisesta.
6.9 Tapaturmasta, joka on sattunut, kun vakuutettu on 
osallistunut seuraaviin lajeihin tai harjoitellut niitä:
1. Ammattimainen urheilu;
2. Nyrkkeily, paini, judo, karate tai niihin verrattava kamp-
pailulaji;
3. Ilmaurheilulajit, kuten riippuliito, laskuvarjohyppy tai 
benjihyppy;
4. Erityisesti järjestetty nopeuskilpailu tai -harjoittelu, 
jossa käytetään kelkkaa, ohjaskelkkaa tai moottorikäyt-
töistä kulkuneuvoa;
5. Sukeltaminen sukellusvälineitä ja/tai paineilmalaitetta 
käyttäen;
6. Kiipeilylajit, kuten vuorikiipeily.
6.10 Tapaturmasta, joka sattuu, kun vakuutettu on toi-
minut miehistön jäsenenä lennon aikana lentokoneessa, 
helikopterissa tai vastaavassa ilma-aluksessa.
6.11 Korvaus voidaan alentaa tai evätä, jos vakuutettu 
on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimat-
tomuudesta, esimerkiksi ollessaan vahinkotapahtuman 
sattuessa alkoholin tai muun huumaavassa tarkoitukses-
sa käytetyn aineen vaikutuksen alainen ja tämä seikka on 
olennaisesti vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään.
7.0 VAKUUTUSMAKSUN SUORITTAMINEN
7.1 Chubb laskuttaa vakuutusmaksun vakuutuksenotta-
jalta. Vakuutusmaksukausi on yksi vuosi.
7.2 Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu asetetussa 
määräajassa, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa 
vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista 
koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Jos vakuutuk-
senottaja suorittaa koko vakuutusmaksun ennen irtisa-
nomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty 
irtisanomisajan kuluttua. Jos myöhästyminen on johtunut 
vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on jou-
tunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan 
vuoksi pääasiassa omatta syyttään, vakuutus päättyy irti-
sanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen 
lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymises-
tä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava mahdollisimman 
pian kirjallisesti maksuvaikeudestaan vakuutusyhtiölle.
7.3 Maksun laiminlyönnin vuoksi päättynyt vakuutus 
tulee uudelleen voimaan, jos suorittamatta jäänyt maksu 
maksetaan kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen 
päättymisestä. Vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun suo-
rittamista seuraavasta päivästä.
8.0 KORVAUSMENETTELY
8.1 Ilmoitus vakuutustapahtumasta on tehtävä kirjallisesti 
Chubbille vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija 
on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutus-
tapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta 
vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapa-
uksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinko-
seuraamuksen aiheutumisesta.
8.2 Korvauksenhakijan on esitettävä Chubbille lääkärinto-
distus ja muut vastuun arvioimiseksi tarvittavat asiakirjat. 
Chubb ei ole velvollinen maksamaan korvausta ennen, 
kun mainitut selvitykset on toimitettu.
8.3 Jos korvauksenhakija on vakuutustapahtuman jälkeen 
antanut sellaisia vääriä tai puutteellisia tietoja Chubbille, 
joilla on vakuutustapahtuman ja Chubb vastuun kan-
nalta merkitystä, korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan 
alentaa, riippuen siitä, mikä on aiheellista olosuhteiden 
kannalta katsottuna.
9.0 VAKUUTUSSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
9.1 Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa sopi-
muksen kirjallisesti.
9.2 Chubb voi irtisanoa vakuutuksen päättyväksi vakuu-
tusmaksukauden lopussa viimeistään kuukautta ennen 
vakuutusmaksukauden päättymistä lähetetyllä kirjallisella 
ilmoituksella, jossa on mainittu irtisanomisen peruste. 
Chubbin tämän kohdan mukainen irtisanomisoikeus 
alkaa kuitenkin vasta siitä vakuutusmaksukaudesta, joka 
päättyy kun viisi vuotta on kulunut vakuutuksen voimaan 
astumisesta. Chubbilla on aina oikeus irtisanoa vakuutus 
näiden ehtojen kohdassa 7.2 ja vakuutussopimuslain 17 
§:ssä mainituilla perusteilla.
9.3 Vakuutuksen voimassaolo päättyy:
- iän perusteella sinä päivänä, kun vakuutettu täyttää 80 
vuotta;
- sen vakuutuskauden päättyessä, jonka aikana vakuutet-
tu on muuttanut pysyvästi ulkomaille;
- kun vakuutetun tilapäinen oleskelu Pohjoismaiden 
ulkopuolella on jatkunut yli 12 kuukautta kohdan 4.5 
mukaisesti.
- vakuutuksenottajan kuollessa, samanaikaisesti päättyy 
myös lisävakuutetun vakuutussopimus.
9.4 Mikäli vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikai-
semmin, Chubb palauttaa vakuutuksenottajalle vakuutus-
maksukaudesta jäljellä olevan osan vakuutusmaksuista. 
Mikäli palautettava vakuutusmaksu on vähemmän kuin 
vakuutussopimuslaissa määrätään, sitä ei palauteta.
10.0 EDUNSAAJA
10.1 Vakuutuskorvaus tapaturmaisesta kuolemasta mak-
setaan vakuutetun omaisille, ellei vakuutuksenottaja ole 
kirjallisesti ilmoittanut muuta edunsaajaa. Mikäli esim. 
avopuoliso halutaan edunsaajaksi, tästä on tehtävä kirjal-
linen edunsaajamääräys.
11.0 VEROTUS
11.1 Chubb tai WWF eivät vastaa veroista, joita edunsaa-
jalle korvauksen maksamisesta saattaa aiheutua.

12.0 VAKUUTUSSOPIMUSLAKI
12.1 Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutus-
kirjan ja näiden ehtojen lisäksi Suomen vakuutussopi-
muslakia.
13.0 MUUTOKSENHAKU
13.1 Chubbin korvauskäsittelijä antaa korvauksenhakijan 
pyynnöstä lisätietoja korvauspäätöksen perusteista ja 
asiaan vaikuttavista muista seikoista. Korvauksenhakija 
voi pyytää asian uudelleenkäsittelyä vapaamuotoisella 
hakemuksella, joka lähetetään Chubbin alla mainittuun 
osoitteeseen. Korvauksenhakija, joka on tyytymätön 
uudelleenkäsittelyn päätökseen, voi pyytää Chubbin kor-
vauspäällikön käsittelemään asiaa.
13.2 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta  antaa maksutonta 
neuvontaa korvauksista ja vakuutusehdoista, www.fine.fi, 
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh: +358 9 6850 120.
13.3 Vakuutuslautakunta  ja kuluttajariitalautakunta 
antavat ratkaisusuosituksia vakuutusasioissa. Palvelu 
on maksuton. Vakuutuslautakunta  www.fine.fi, 
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh: +358 9 6850 120 
ja kuluttajariitalautakunta www.kuluttajariita.fi, PL 306 
(Hämeentie 3), 00531 Helsinki, puh: +358 29 566 5200.
13.4 Chubbin vakuutusasiassa tekemään päätökseen 
tyytymätön voi panna vireille kanteen Chubbia vastaan 
Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa 
olevan kotipaikan käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava 
3 vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kir-
jallisen tiedon Chubbin päätöksestä ja tästä määräajasta.
14.0 HENKILÖTIETOJEN REKISTERÖINTI
14.1 Chubb käyttää vakuutuksenottajan antamia hen-
kilökohtaisia tietoja hallinnoidakseen vakuutusta sekä 
hoitaakseen korvauskäsittelyn. 
Näitä tietoja ovat mm. vakuutuksenottajan perus-
henkilötiedot, kuten vakuutettujen nimet, osoitteet ja 
vakuutusnumero, mutta ne voivat sisältää myös yksi-
tyiskohtaisempia tietoja vakuutetuista (esimerkiksi iät, 
terveydentilat, yksityiskohtaisia tietoja omaisuudesta, 
korvausvaatimushistorioita), jos nämä ovat merkitykselli-
siä vakuutuksenantajan vakuuttamalle riskille, tarjoamalle 
palvelulle, tai vakuutuksenottajan tai vakuututtujen esittä-
mälle korvausvaatimukselle.
Chubb on osa globaalia konsernia. Voidakseen tarjota 
vakuutusturvaa ja tallentaa vakuutettujen henkilötietoja 
saatetaan vakuutetun antamia henkilötietoja tarvittaessa 
jakaa konsernin muissa maissa toimivien yhtiöiden kans-
sa. Vakuutuksenantaja käyttää myös useita luotettavia 
palveluntarjoajia, joilla on myös mahdollisuus saada 
vakuutettujen henkilötietoja. Palveluntarjoajat käyttävät 
näitä tietoja vakuutuksenantajan antamien ohjeiden 
mukaisesti ja näiden tietojen käytön määräysvalta on 
vakuutuksenantajalla.
Vakuutetuilla on oikeus tarkastaa henkilötietonsa sekä 
tietyissä olosuhteissa oikeus pyytää tietojen poistamista.
Tämä osio on tiivistetty versio siitä, miten Chubb käyttää 
henkilötietoja. Jos vakuutuksenottaja ja vakuutetut halua-
vat saada asiasta lisätietoja, suosittelee Chubb lukemaan 
käyttäjälle suunnatun kokonaisuuden tietosuojakäytän-
nöistä. Nämä tiedot ovat saatavilla osoitteessa: https://
chubbvakuutus.fi/chubb-ryhman-tietosuojakaytanto/. 
Vakuutuksenottaja ja vakuutetut voivat milloin tahansa 
pyytää Chubbilta kopion tietosuojakäytännöistä ottamalla 
yhteyttä Chubbiin osoitteessa dataprotectionoffice.euro-
pe@chubb.com.
15.0 YLIVOIMAINEN ESTE
15.1 Chubb ei ole vastuussa vahingosta, joka mah-
dollisesti aiheutuu vakuutustapahtumaa koskevasta 
selvityksestä tai jos korvauksen maksaminen viivästyy 
viranomaisen päätöksestä, työtaistelutoimenpiteestä, tie-
toliikennehäiriöstä taikka muusta syystä, johon Chubb ei 
ole voinut ennakolta vaikuttaa.

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa
Museokatu 8, 00100 Helsinki.
Puh. 09 6861 5151 • Fax 09 774 11 10
Sähköposti: asiakaspalvelu@chubb.com
Sähköposti: vahingot@chubb.com
Y-tunnus 1855034-2

Chubbin toimintaa Suomen markkinoilla valvoo
Finanssivalvonta
PL 103 (Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8), 00101 Helsinki
Puh. 010 831 51
www.finanssivalvonta.fi

Chubbin vakuutusasiamiehinä toimivat:

ManpowerGroup Contact Center Oy, Y-tunnus: 1772658-8
Kaivokatu 8, 00100 Helsinki 
Puh. 020 1700 100

Communicare Finland Oy, Y-tunnus 2439114-9
Tietotie 1, 37630 Valkeakoski
Puh. 03 755 97 59

Moment Group Oy, Y-tunnus 1761337-2
Luuniemenkatu 3 B, 74100 Iisalmi
Puh. 030 39891

Chubbin vakuutusasiamiehet on rekisteröity Finanssivalvonnan 
ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin ja Finanssivalvonta 
valvoo niiden toimintaa.


