Verkkoturvallisuusvakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa, on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen
kaupparekisteriin Y-tunnuksella 1855034-2 ja käyntiosoitteella Museokatu 8, 00100 Helsinki.

Tuote: Oomi Huoleton digiarki , 75FIN300
Tämä asiakirja on yhteenveto vakuutuksen tärkeimmistä kohdista ja rajoituksista. Asiakirjaa ei ole
luotu sinun yksilöllisiin tarpeisiisi. Täydelliset tiedot koskien vakuutusta annetaan muissa
asiakirjoissa.
Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?

Mitä vakuutus kattaa?
Korvauksesi enimmäismäärä on merkitty
vakuutuskirjaasi.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Verkkokauppahuijaus
Verkkokiristyshyökkäys
Identiteettivarkaus
Verkkokiusaaminen ja trollaus
Käyttäjän manipulointi
Verkkoturvallisuusohjelmisto
Verkkotukipalvelu

•

Mikäli vakuutuskirjassa läpi käydyt ehdot
korvauksen saamiselle ja korvausmenettelylle
täyttyvät, korvataan kunkin korvauselementin
kohdalle vakuutuskirjassa määritellyt korvaukset
vakuutetulle.
Vakuutukseen sisältyvät palvelut
(verkkotukipalvelu ja
verkkoturvallisuusohjelmisto) kuuluvat
automaattisesti vakuutuksen piiriin.
Vakuutuksesta maksettu korvaus maksetaan
vakuutetulle.

•

•

Mitä vakuutus ei kata?
X Vakuutetun tai vakuutuksenottajan aiheuttamia
vakuutustapahtumia.
X Vakuutustapahtumia, kun vakuutuksenottaja on antanut
vääriä vastauksia vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin.
X Korvauksen maksamista koskevien rajoitusehtojen mukaisia
vakuutustapahtumia.
X Vakuutustapahtumia jotka koskevat vakuutetun liike- tai
elinkeinotoimintaa tai niihin liittyviä vahinkoja.
X Vakuutustapahtumia, jotka perustuvat ennen
vakuutussopimuksen voimaantuloa tai sen päättymisen jälkeen
tapahtuneeseen tapahtumaan.
X Hyväksytyn korvausvaatimuksen mahdollinen omavastuu.
X

Onko vakuutusturvalle mitään
rajoitteita?
! Verkkokauppahuijauksesta ei korvata:
-

Aidoilla kaupankäyntialustoilla/verkkosivuilla tehdyt sähköiset
transaktiot tai pankkisiirrot, joissa vakuutetun haitta on
kuluttajasuojalain alainen (esim. myyjän konkurssi.)
Kryptovaluutalla, käteisellä rahalla, arvosetelillä tai lahjakortilla tehtyä
verkko-ostosta.

! Verkkokiristyshyökkäyksestä ei korvata:
-

Lunnasvaatimuksia jotka vakuutettu maksaa uudelleen samasta
verkkokiristyhyökkäyksestä, tai lunnaita jotka vakuutettu maksaa
ilman Chubbin autorisointia.
Tietoja, joita ei pystytä palauttamaan tai on hävinnyt
verkkokiristyshyökkäyksen aikana.

! Identiteettivarkaudesta/Verkkokiusaamisesta tai trollauksesta
ei korvata:
-

Vastapuolen vakuutetulle mahdollisesti maksettavaksi tuomittuja
oikeudenkäyntikuluja.
Vakuutetun väärin käytetyn identiteetin turvin ostetun kiinteistön tai
moottoriajoneuvon aiheuttamia tappioita mikäli vakuutettua vastaan
on nostettu siviilikanne oikeudessa asiaa koskien.
Lakimiesapua jonka tarjoaa asianajaja tai muu lakimies, jolla ei ole
oikeustieteellistä tutkintoa (OTK/OMK).

! Käyttäjän manipuloinnista ei korvata:
-
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Maksua jonka vakuutettu on suorittanut etukäteismaksuna luvatusta
merkittävästä rahasummasta käyttäen pankkitiliään tai sähköisen
rahan tiliään.
Yritystilitä tehtyjä varojen siirtoja.
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Missä vakuutusturva on voimassa?
•
•

Kaikkialla maailmassa. Ei kuitenkaan, jos oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella kestää yhtäjaksoisesti enemmän
kuin 12 kuukautta.
24 tuntia vuorokaudessa työ- ja vapaa-aikana.

Mitkä ovat velvoitteeni?
•
•
•
•

•

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset
Chubbin esittämiin kysymyksiin.
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee vakuutuskauden aikana oikaista Chubbille antamansa, vääriksi tai
puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.
Vakuutuksenottajan on ilmoitettava Chubbille, mikäli vakuutettu muuttaa pysyvästi ulkomaille tai vakuutetun
oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella jatkuu yli 12 kuukautta.
Ilmoitus vakuutustapahtumasta on tehtävä kirjallisesti Chubbille vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija
on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta
vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä vuoden kuluessa
vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.
Korvauksen hakijan on annettava Chubbille sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Chubbin vastuun
selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon Chubbin mahdollisuudet
hankkia selvitys.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
•
•

Vakuutusmaksukausi on yksi vuosi laskettuna vakuutuksen vuosipäivästä (vakuutuksen merkitsemispäivä).
Vakuutuksenottaja voi maksaa vakuutusmaksun erissä. Oomi Oy laskuttaa vakuutusmaksun
vakuutuksenottajalta.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
•

•

Vakuutuksen voimassaolo päättyy: sen vakuutusmaksukauden päättyessä, jonka aikana vakuutettu on
muuttanut pysyvästi ulkomaille, ellei muuten ole erikseen sovittu vakuutuksenantajan kanssa; kun vakuutetun
tilapäinen oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella on jatkunut yli 12 kuukautta, ellei muuten ole erikseen sovittu
vakuutuksenantajan kanssa; kun vakuutuksenottaja kuolee saman aikaisesti päättyy myös lisävakuutetun
vakuutussopimus.
Vakuutus astuu voimaan kun vakuutuksenantaja on antanut tai lähettänyt hyväksynnän toisen osapuolen
tarjoukseen, tai jos vakuutuksenottaja on hyväksynyt tarjouksen puhelimitse, kun puhelu on päättynyt.

Miten irtisanon sopimuksen?
•
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Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen Chubbille lähetetyllä kirjallisella ilmoituksella
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