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LUONNONYSTÄVÄN LISÄTURVA
Vakuutusyhtiö ACE on kehittänyt WWF:n tukijoille räätälöityjä Luonnonystävän lisäturva  
-vakuutuksia. Ottamalla vakuutuksen tuet luonnonsuojelua, sillä osa vakuutusmaksuista 
lahjoitetaan WWF:lle, ja saat samalla lisäturvaa ja mielenrauhaa itsellesi ja perheellesi.  
Luonnonystävän lisäturva on lisävakuutus, jonka voit ottaa tavallisen tapaturmavakuu-
tuksen rinnalle. Tästä vakuutuksesta maksettavat verottomat korvaukset saat muista 
vakuutuksista ja korvauksista huolimatta. Omavastuuta lisäturvassa ei ole.
 
Tämä tapaturmavakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa kaikkialla maailmassa – työ- ja 
vapaa-aikana.

Luonnonystävän lisäturva -tapaturmavakuutuksen voi ottaa 18–74-vuotias WWF:n toimintaa tukenut 
luonnonystävä itselleen, puolisolleen ja lapsilleen. Vakuutus päättyy vakuutetun täyttäessä 80 vuotta. 
Vakuutettujen lasten vakuutus loppuu heidän täyttäessään 18 vuotta. Vakuutuksen voit irtisanoa halutes-
sasi milloin vain.

1. TAPATURMAN AIHEUTTAMA PYSYVÄ HAITTA
Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan (5-100 %). Veroton korvaus mak-
setaan lopullisen haitta-asteen vahvistamisen jälkeen suhteessa haitta-asteen suuruuteen, 
yleensä aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta.  Maksimikorvaus on 110 000 euroa. 
Vapaa-ajalla sattuneesta tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta saat tuplakorvauksen, 
jolloin maksikorvaus 220 000 euroa.  Pysyvästä haitasta maksettava korvaus puoliintuu va-
kuutetun ollessa 70–79-vuotias.

2. LUUNMURTUMAT
Vakuutuksesta maksetaan veroton kertakorvaus 300 € tapaturman aiheuttamasta luunmur-
tumasta. Korvaus maksetaan enintään kolmesta luusta/tapaturma. Korvaus ei koske sormia, 
varpaita tai nenän luita eikä se korvaa osteoporoosin aiheuttamaa luunmurtumaa.



VAKUUTUSMAKSU
Vakuutusmaksu on 12,90 €/kk, kun vakuutat itsesi ja 23,00 €/kk, kun vakuutat itsesi sekä puolisosi. 
Vakuuttaessa itsesi sekä kaikki lapsesi vakuutusmaksu on 25,00 €/kk ja 34,90 €/kk, kun vakuutat koko per-
heesi. ACE laskuttaa vakuutusmaksun erillisellä paperilaskulla.

LISÄTURVAA TAPATURMAISEEN PYSYVÄÄN HAMMASVAMMAAN
Voit lisämaksusta täydentää tapaturmavakuutuksen kattamaan myös pysyvän hammasvamman vain 1 €/kk/
henkilö. Maksu lisätään voimassaolevan tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksuun. Tästä lisäturvasta makse-
taan 500 € veroton kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä hammasvammasta. Hammasvamma, 
joka aiheutuu puremisesta tai pureskelusta, ei oikeuta korvaukseen. Tämän turvan voit lisätä vain voimas-
saolevaan vakuutusturvaan ja voit luopua siitä milloin haluat. Tätä turvaa ei kuitenkaan voi ottaa, eikä pitää 
voimassa yksinään.

TÄRKEIMMÄT RAJOITUKSET
Tämä vakuutus ei korvaa tapaturman aiheuttamia hoitokuluja tai lääkekuluja. Vakuutus ei korvaa
sairauksia, sairauden aiheuttamia tapaturmia tai tapaturmaa, joka on aiheutunut harrastettaessa
vaarallisia urheilulajeja.

ACE:n asiakaspalvelu antaa vakuutuksesta lisätietoja numerossa (09) 6861 5151,
tai sähköpostitse osoitteessa: asiakaspalvelu@acegroup.com

ACE osti äskettäin Chubbin ja yrityskaupan seurauksena ACE Groupin uusi nimi tulee olemaan Chubb. 
Muutoksilla ei ole vaikutusta vakuutuksien etuihin ja ehtoihin. Lisätietoja saat ACE:n asiakaspalvelusta.
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1.0 VAKUUTETTU
Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityis-
henkilö, joka on 
1.1 18–74-vuotias (päävakuutettu) tai
1.2 hänen kanssaan samassa taloudessa 
vakituisesti asuva 18–74-vuotias avio- tai avo-
puoliso tai vakuutetun huollettavana oleva alle 
18-vuotias lapsi. Kohdassa 1.2 mainitut henkilöt 
voidaan lisämaksusta sisällyttää päävakuutetun 
vakuutuksen vakuutuskirjaan merkittyinä 
lisävakuutettuna.
2.0 VAKUUTUKSENOTTAJA
2.1 Vakuutuksenottaja on henkilö, joka on tehnyt 
vakuutuksenantajan kanssa vakuutussopimuk-
sen. Mikäli vakuutettu ja vakuutuksenottaja ovat 
eri henkilöitä, vakuutuksenottajan velvollisuute-
na on tiedottaa vakuutetulle hänen vakuutustur-
vansa ehdoista ja voimassaolosta sekä niissä 
mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.
3.0 VAKUUTUKSENANTAJA
3.1 Vakuutuksenantaja on ACE European Group 
Limited, sivuliike Suomessa, jatkossa ACE.
4.0 VAKUUTUSSOPIMUKSEN ALKAMINEN 
JA VOIMASSAOLO
4.1 Vakuutussopimus ja ACE:n vastuu alkavat, 
kun vakuutuk senottaja tai ACE on antanut tai 
lähettänyt hyväksymisensä toisen osapuolen 
tarjoukseen. Jos vakuutuksenottaja on anta nut 
tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen 
ACE:lle, ja jos on ilmeistä, että ACE olisi hyväk-
synyt sen, vakuutussopimus ja ACE:n vastuu 
alkavat, kun hakemus on annettu tai lähetetty. 
4.2 Vakuutussopimus on voimassa, kunnes se 
päättyy sen mukaisesti, mitä myöhemmin koh-
dassa 9.0 määrä tään. Vakuutuksenantajalla on 
oikeus tehdä vakuutustuotteissa ja -toiminnassa 
tapahtunutta kehitystä vastaavia muutoksia 
vakuutusehtoihin ilmoittamalla tästä kirjallisesti 
vakuu tuksenottajalle. Muutos tulee voimaan sen 
vakuutusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksu-
kausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole 
sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka 
ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen 
lähettämisestä. 
4.3 Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokau-
dessa työ- ja vapaa-aikana.
4.4 Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmas-
sa, ei kuitenkaan, jos oleskelu Pohjoismaiden 
ulkopuolella kestää yhtäjaksoisesti enemmän 
kuin 12 kuukautta. Oleskelun Pohjoismaiden 
ulkopuolella ei katsota katkeavan väliaikaisella 
oleskelulla Pohjoismaissa lääkärissäkäyntiä, 
sairaalahoitoa, liiketoimia, lomaa tai vastaavaa 
varten. Vakuutuksenottaja on velvollinen 
ilmoittamaan ACE:lle, vakuutettu muuttaa 
pysyvästi ulkomaille tai mikäli vakuutetun 
oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella jatkuu yli 
12 kuukautta. Mikäli vakuutuksenottaja laiminlyö 
ilmoitusvelvollisuutensa, suoritettuja vakuutus-
maksuja ei makseta takaisin.
5.0 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ
5.1 Määritelmät
5.1.1 Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja 
ruumiinvamman aiheuttava odottamaton 
tapahtuma, joka tapahtuu vakuutetun tahto-
matta vakuutuksen voimassaoloaikana. Myös 
paleltuminen, lämpöhalvaus tai hukkuminen 
ovat tapaturmia.
5.1.2 Pysyvä haitta on lääketieteellisesti arvioitu 
yleinen haitta, jonka tapaturmavamma aiheuttaa 
vakuutetulle ja joka ei parane.
5.1.3 Vapaa-aika on aikaa, jolloin vakuutettu 
ei tee työtä ansiotarkoituksessa toisen palve-
luksessa eikä itsenäisenä yrittäjänä eikä ole 
tällaisesta työstä johtuvissa olosuhteissa kuten 
esimerkiksi työmatkalla. Vakuutetun lapsen 
vapaa-aika on lisäksi aikaa, jolloin vakuutettu 
ei ole päivähoidossa kotinsa ulkopuolella eikä 
koulussa eikä ole päivähoidosta tai koulusta 
johtuvissa olosuhteissa kuten esimerkiksi 
kouluretkellä.
5.2 Kertakorvaus pysyvästä haitasta
5.2.1 Vakuutuksesta korvataan tapaturman 
aiheuttama lääketieteellinen pysyvä haitta.
5.2.2 Korvaukseen oikeuttaa vamma, joka 
aiheuttaa vähintään 5 % fyysisen toimintakyvyn 
alenemisen kolmen vuoden kuluessa tapatur-
masta. Korvauspäätös tehdään, kun lopullinen 
haitta-aste on vahvistettu, yleensä aikaisintaan 
vuoden kuluttua tapaturmasta. Jos tapaturma 
aiheuttaa vammoja useisiin ruumiinosiin, korva-
us maksetaan korkeintaan 100 %:ksi arvioidun 
haitta-asteen mukaan. Korvaus maksetaan 
kertakorvauksena ja suhteessa haitta-asteen 

suuruuteen. Korvauksen enimmäismäärä 
mainitaan vakuutuskirjassa. Myöhemmin kuin 10 
vuoden kuluttua tapaturmasta lisääntynyt haitta-
aste ei oikeuta korvaukseen. Haitta-asteen 
määrittäminen tapahtuu sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksen (1649/2009) mukaan.
5.2.3 Vakuutuskirjassa mainittu kertakorvaus 
pysyvästä haitasta maksetaan määrältään 
kaksinkertaisena, mikäli tapaturma sattuu 
vakuutetun vapaa-aikana.
5.2.4 Vakuutuskorvaus puolittuu, mikäli vakuu-
tettu on tapaturman sattuessa 70–79-vuotias.
5.3 Kertakorvaus luunmurtumasta
Vakuutuksesta korvataan tapaturman 
aiheuttama ja lääketieteellisesti todettu 
luunmurtuma. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta, 
mikäli murtuma kohdistuu sormien, varpaiden 
tai nenän luihin, eikä myöskään osteoporoosin 
aiheuttamasta luunmurtumasta. Korvaus 
maksetaan kertakorvauksena ja enimmäismäärä 
mainitaan vakuutuskirjassa. Korvaus maksetaan 
yhtä luuta kohden; eli suoritetaan vain yksi 
korvaus, vaikka yhdessä luussa olisi useampia 
murtumia. Korvausta maksetaan enintään 
kolmeen (3) eri luuhun kohdistuneista saman 
tapaturman aiheuttamista murtumista.
5.4. Pysyvä hammasvamma
5.4.1 Vakuutuksenottaja voi lisämaksusta 
täydentää vakuutusturvaa käsittämään myös 
pysyvää hammasvammaa.
5.4.2 Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen 
voimassaolon aikana sattuva vakuutetun 
suuhun kohdistuvan tapaturman aiheuttama 
pysyvä hammasvamma yhteen tai useampaan 
pysyvään hampaaseen. Hammasvamma, 
joka aiheutuu puremisesta tai pureskelusta, ei 
oikeuta korvaukseen.
5.4.3 Korvauksen määrä vakuutustapahtumaa 
kohden mainitaan vakuutuskirjassa.
6.0 VAKUUTUSTURVAN RAJOITUKSET
Korvausta ei makseta, jos tapaturma aiheutuu:
6.1 Vakuutetun sairaudesta, piilevän sairauden 
puhkeamisesta, vammasta, ruumiinviasta tai 
huimauksesta.
6.2 Bakteerin tai viruksen aiheuttamasta 
tartunnasta.
6.3 Vakuutetun omasta tahallisesta menettelystä 
kuten itsemurhasta tai sen yrityksestä.
6.4 Vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoho-
lin, huumaavan aineen tai ravinnoksi nautitun 
aineen aiheuttamasta myrkytyksestä.
6.5 Vakuutetun oman rikollisen toiminnan 
seurauksena.
6.6 Ydinräjähdyksen tai radioaktiivisen säteilyn 
seurauksena sotilaallisen toiminnan yhteydessä, 
johon vakuutettu on osallistunut tai joka on ai-
heutunut ydinvoimalaitoksessa, jossa vakuutettu 
työskentelee.
6.7 Osallistumisesta sotaan tai poliittisiin 
levottomuuksiin tai joka tapahtuu sotatoimi-, 
sisällissota-, vallankumous- tai kapina-alueella 
tai alueella, jolla on muu aseellinen selkkaus. 
Mikäli levottomuudet puhkeavat, kun vakuutettu 
oleskelee em. alueella ja vakuutettu ei itse osal-
listu niihin, vakuutus on voimassa ensimmäisen 
kuukauden levottomuuksien puhkeamisesta.
6.8 Kun vakuutettu on osallistunut seuraaviin 
lajeihin tai harjoitellut niitä:
1. Ammattimainen urheilu.
2. Nyrkkeily, paini, judo, karate tai niihin verratta-
va kamppailulaji.
3. Ilmaurheilulajit, kuten riippuliito, laskuvarjo-
hyppy tai benjihyppy.
4. Erityisesti järjestetty nopeuskilpailu tai -harjoit-
telu, jossa käytetään kelkkaa, ohjaskelkkaa tai 
moottorikäyttöistä kulkuneuvoa. 
5. Sukeltaminen sukellusvälineitä ja/tai happi-
laitetta käyttäen.
6. Kiipeilylajit, kuten vuorikiipeily.
6.9 Kun vakuutettu on toiminut miehistön 
jäsenenä lennon aikana lentokoneessa, helikop-
terissa tai vastaavassa ilma-aluksessa.
6.10 Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan 
evätä, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutus-
tapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, 
esimerkiksi ollessaan vahinkotapahtuman 
sattuessa alkoholin tai muun huumaavassa 
tarkoituksessa käytetyn aineen vaikutuksen alai-
nen ja tämä seikka on olennaisesti vaikuttanut 
vahingon syntyyn tai määrään.
6.11 Korvausta ei makseta tapaturman psyykkis-
ten seurausten vuoksi.
6.12 Korvausta ei makseta haitasta, joka aiheu-
tuu vakuutetun sairauden tai piilevän sairauden 

puhkeamisesta, vaikka sairaus on aiheutunut tai 
pahentunut tapaturmasta.
7.0 VAKUUTUSMAKSUN SUORITTAMINEN
7.1 ACE laskuttaa vakuutusmak sun vakuutuk-
senottajalta. Vakuutusmaksu kausi on määritelty 
vakuutuskirjassa.
7.2 Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu 
määräajassa, vakuu tuksenantajalla on oikeus 
irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän 
kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen 
lähettämisestä. Jos vakuutuksenottaja suorittaa 
koko vakuu tus maksun ennen irtisanomisajan 
päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty 
irtisanomisajan kuluttua. Jos myöhästyminen on 
johtunut vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, 
joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden 
tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa 
omatta syyttään, vakuutus päättyy irtisanomises-
ta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen 
lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisa-
nomisajan päättymisestä. Vakuutuksenottajan 
on ilmoitettava mahdollisimman pian kirjallisesti 
maksuvaikeudestaan vakuutusyhtiölle.
7.3 Maksun laiminlyönnin vuoksi päättynyt 
vakuutus tulee uudel leen voimaan, jos 
suorittamatta jäänyt maksu maksetaan kuuden 
kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymi-
sestä. Vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun 
suorittamista seuraavasta päivästä.
8.0 KORVAUSMENETTELY
8.1 Ilmoitus vakuutustapahtumasta on tehtävä 
kirjallisesti ACE:lle vuoden kuluessa siitä, kun 
korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen 
voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja 
vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahin-
koseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka 
tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden 
kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta
8.2 Korvauksenhakijan on esitettävä ACE:lle 
lääkärintodistus ja muut vastuun arvioimiseksi 
tarvittavat asia kirjat. ACE voi tarvittaessa pyytää 
korvauk senhakijaa menemään erityisen ni me  tyn 
lääkärin tutkittavaksi. Tässä tapauksessa ACE 
maksaa käynnistä aiheutuvat kulut. ACE ei ole 
velvollinen maksamaan korvausta ennen kuin se 
on saanut vastuunsa arvioimiseksi tarpeelliset 
selvitykset. 
8.3 Jos korvauksenhakija on antanut 
vakuutustapauksen jälkeen sellaisia vääriä tai 
puutteellisia tietoja ACE:lle, joilla on vakuutusta-
pauksen ja ACE:n vastuun kannalta 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 sopimuksen kirjallisesti kokonaan tai 
pelkästään kohdan 5.4 mukaista vakuutusturvaa 
koskevilta osin.
9.2 ACE voi irtisanoa vakuutuksen kokonaan tai 
pelkästään kohdan 5.4 mukaista vakuutusturvaa 
koskevilta osin päättyväksi vakuutusmaksu-
kauden lopussa viimeistään kuukautta ennen 
vakuutusmaksukauden päättymistä lähetetyllä 
kirjallisella ilmoituksella, jossa on mainittu irti 
sanomisen peruste. ACE:n tämän kohdan 
mukainen irtisanomisoikeus alkaa kuitenkin 
vasta siitä vakuutusmaksukaudesta, joka 
päättyy kun viisi vuotta on kulunut vakuutuksen 
voimaan astumisesta. ACE:lla 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 
aikuinen täyttää 80 vuotta ja vakuutettu lapsi 
18 vuotta;
- sen vakuutusmaksukauden päättyessä, jonka 
aikana vakuutettu on muuttanut pysyvästi 
ulkomaille;
- sen vakuutusmaksukauden päättyessä, 
jonka aikana vakuutetun tilapäinen oleskelu 
Poh joismaiden ulkopuolella on jatkunut yli 12 
kuukautta kohdan 4.4 mukaisesti.
- vakuutuksenottajan kuollessa. 
9.4 Lisävakuutetun vakuutus päättyy aina 
päävakuutetun vakuutuksen päättyessä
9.5 Mikäli vakuutus päättyy kokonaan tai 
pelkästään kohdan 5.4 mukaista vakuutusturvaa 
koskevilta osin sovittua ajan kohtaa aikaisemmin, 
ACE palauttaa vakuutuksenottajalle vakuutus-
maksukaudesta jäljellä olevaa osaa vastaavan 
osan vakuutusmaksuista siltä osin kuin 

maksu kohdistuu päät tyneeseen turvaan. Mikäli 
palautettava vakuutusmaksu on vähemmän 
kuin vakuutussopimuslaissa säädetään, sitä 
ei palauteta.
10.0 EDUNSAAJA
10.1 Vakuutuskorvaus maksetaan vakuutetulle.
11.0 VEROTUS
11.1 ACE ja WWF eivät vastaa veroista, joita 
edunsaajalle korvauksen maksamisesta saattaa 
aiheutua.
12.0 VAKUUTUSSOPIMUSLAKI
12.1 Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan 
vakuutuskirjan ja näiden ehtojen lisäksi Suomen 
vakuutussopimuslakia.
13.0 MUUTOKSENHAKU
13.1ACE:n vakuutusasiassa tekemään pää-
tökseen tyytymätön voi panna vireille kanteen 
ACE:a vastaan Helsingin käräjäoikeudessa 
tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan 
käräjäoikeudessa. Maksuttomia neuvoja saa 
Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta, osoite: Pork-
kalankatu 1, 00120 Helsinki, Puh: (09) 685 01 
20, www.fine.fi ja ratkaisusuositusta voi pyytää 
Vakuutuslautakunnalta, osoite: Porkkalankatu 
1, 00180 Helsinki, Puh: (09) 685 01 20, www.
finanssivalvonta.fi tai Kuluttajariitalautakunnalta, 
osoite: Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, 
Puh: 0100 86330, www.kuluttajariita.fi
13.2 Kanne on nostettava 3 vuoden kuluessa sii-
tä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon 
ACE:n päätöksestä ja tästä määräajasta.
14.0 HENKILÖTIETOJEN REKISTERÖINTI
14.1 ACE hyödyntää nykyaikaista tietojenkäsitte-
lytekniikkaa rekisteröidessään saamansa hen-
kilötiedot sekä muut vakuutussuhteeseen oleel-
lisesti liittyvät tiedot. Tarkoituksena on käsitellä 
hakemuksia ja palvella asiakkaitamme parhaalla 
mahdollisella tavalla, hallinnoida vakuutuksia 
sekä hoitaa maksuja 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 tar-
jouksia uusista vakuutustuotteista. ACE voi luo-
vuttaa tietoja yhteistyökumppaneille ainoastaan 
em. tarkoituksiin. Voitte milloin tahansa ilmoittaa 
ACE:lle, mikäli ette halua vastaanottaa em. 
vakuutustiedotteita. Teillä on oikeus saada tietoa 
teitä koskevien henkilötietojen käyttämisestä. 
Voitte milloin tahansa pyytää ACE:a korjaamaan 
vakuutukseenne liittyvät virheelliset tiedot.
15.0 YLIVOIMAINEN ESTE
15.1 ACE ei ole vastuussa vahingosta, joka 
mahdollisesti aiheutuu vakuutustapahtumaa 
koskevasta selvityksestä tai jos korvauksen 
maksaminen viivästyy viranomaisen päätökses-
tä, työtaistelutoimenpiteestä, tietoliikennehäiriös-
tä taikka muusta syystä, johon ACE ei ole voinut 
ennakolta vaikuttaa.
ACE European Group Limited, sivuliike Suomessa, 
PL 687, (Mannerheimintie 16 A 9), 00101 Helsinki • 
Puh. 09 6861 5151
Sähköposti: asiakaspalvelu@acegroup.com
Sähköposti: vahingot@acegroup.com
Y-tunnus 1855034-2

Pääkonttori: ACE European Group Ltd, Englannissa 
rekisteröity osakeyhtiö,rekisterinumero 1112892, 
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 vakuu-
tusvalvonnasta
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 vakuutusasiamiehenä 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
• Midas Touch Oy, Y-tunnus 1761337-2
Luuniemenkatu 3 B, 74100 Iisalmi • Puh. 030 39891

ACE:n vakuutusasiemiehet on rekisteröity Finanssi-
valvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin ja 
Finanssivalvonta valvoo niiden toimintaa.

ACE European Group Limited, sivuliike Suomessa, Mannerheimintie 16 A 9, PL 687, 00101 HELSINKI, Y-tunnus 1855034-2. Sivuliikkeen toiminta on Finanssivalvonnan menettelytapavalvonnan alainen ja valvonnassa sovellettavat säännöt 
saattavat poiketa Iso-Britanniassa sovellettavista säännöistä. ACE European Group Limitedillä (yhtiön rekisterinumero 1112892) on pääkonttori ja rekisteröity kotipaikka Englannissa osoitteessa 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, 
United Kingdom, Prudential Regulation Authority on myöntänyt sille toimiluvan ja Financial Conduct Authority sekä Prudential Regulation Authority sääntelevät sen toimintaa.


