
DINERS CLUB -SYÖPÄVAKUUTUS, 
vakuutusmaksu €/kk

Ikä Tupakoimaton  Tupakoiva 
  

18-19 11,90 € 11,90 €
20-29 11,90 € 11,90 €
30-39 12,90 € 12,90 €
40-44 12,90 € 13,90 €
45-49 14,90 € 15,90 €
50-54 17,90 € 22,90 €
55-59 23,90 € 35,90 €
60-64 31,90 € 49,90 €

www.dinersclub.fi

SAIRASTUMISEN AIHEUTTAMIIN KULUIHIN VOI VARAUTUA
Vakuutusyhtiö Chubb tarjoaa 18–60-vuotiaille Diners Clubin 
jäsenille ja heidän puolisoilleen vakuutusturvan syöpäsairauksien 
varalle. Tästä vakuutuksesta korvataan kertakorvauksena 15 
000 €, mikäli sairastut vakuutusehdoissa määriteltyyn syö-
pään aikaisintaan 90 vuorokautta vakuutuksen alkamispäivän 
jälkeen. Tämän kertakorvauksen lisäksi tästä vakuutuksesta 
maksetaan sairaalarahaa 100 €/vrk niiltä päiviltä, joina vakuu-
tettua on hoidettu sairaalassa syövän takia yli 24 tunnin ajan. 
Sairaalarahaa maksetaan enintään 100 vuorokaudelta eli enin-
tään 10 000 €. Voit pitää vakuutuksen voimassa aina 64-vuo-
tiaaksi asti. Vakuutus päättyy, jos sinulla diagnosoidaan tästä 
vakuutuksesta korvattava syöpä. Sairaalaraha on veronalainen 
todellisia sairaalakustannuksia ylittävältä osalta.

PÄÄTÄT ITSE MIHIN KORVAUKSEN KÄYTÄT
Vakuutuksesta maksettavan verottoman kertakorvauksen saat 
käyttöösi, kun vakuutusyhtiö on todennut sinun olevan oikeu-
tettu korvaukseen. Tästä vakuutuksesta maksetaan korvaukset 
muista mahdollisista korvauksista huolimatta. Korvauksella voit 
hankkia parhaat mahdolliset edellytykset itsesi hoitamiseen sekä 
sairaudesta toipumiseen, paikata talouteen tulleita aukkoja tai 
pitää toipumisloman.

TÄRKEIMMÄT RAJOITUKSET
Syöpä tarkoittaa pahanlaatuista kasvainta, jolle on ominais-
ta kontrolloimaton kasvu ja pahanlaatuisten kasvainsolujen 
olemassaolo ja niiden leviäminen terveeseen kudokseen, joka sen 
seurauksena tuhoutuu. Syöpä käsittää myös leukemian, imusol-
mu kesyövän, Hodgkinin taudin ja malignin (pahanlaatuinen) 
luuydinsairauden. Syövän määritelmään voit tutustua vakuutus-
ehtojen kohdassa 5.1.

Syövän esiaste ei ole korvattava syöpä. Vakuutus ei korvaa 
hoitokuluja, mutta vakuutuksesta on mahdollista saada kor-
vausta sairaalassaolopäiviltä, ehdoissa kerrotun mukaisesti. 
Korvausta ei makseta, mikäli vakuutettu kuolee 14 päivän 
kuluessa syövän diagnosoinnista.

Vakuutusmaksu nou-
see oheisen taulukon 
mukaan sitä mukaa 
kun vakuutettu täyttää 
vuosia. Tupakoivilla 
ja tupakoimattomilla 
vakuutetuilla on eri 
vakuutusmaksut (kts. 
oheinen hintataulukko).

Tutustu huolellisesti 
vakuutusehtoihin, 
joissa vakuutuksen 
sisältö on kerrottu 
tarkasti.

Vakuutusmaksu veloitetaan vaivattomasti Diners Club -korttilas-
kulla. Mikäli vakuutuksenottaja luopuu Diners Club -kortistaan, 
siirtyy hän Chubbin laskutettavaksi automaattisesti. Huom! 
Chubb ei laskuta asiakasta ensimmäisten 90 päivän aikana 
vakuutuksen ottamisesta.

Vakuutuksen voit ottaa soittamalla 
Chubbin asiakaspalveluun 09 6861 5151.

Sinun ja puolisosi on vastattava vakuutusta hakiessanne terveysselvityk-
sen kysymyksiin, joiden perusteella Chubb joko myöntää vakuutuksen tai 
hylkää hakemuksen. Kysymyksiin voi vastata puhelimitse.

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa, on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin Y-tunnuksella 1855034-2 ja käyntiosoitteella 
Mannerheimintie 16 A 9, 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.

USKALLA NAUTTIA ELÄMÄSTÄ…

Terveys on meille kaikille tärkeää, mutta joskus elämänkulku saattaa muuttua. Syövällä on edelleen pelottava maine, 
vaikka monissa syöpälajeissa paranemisennusteet ovat nykyään hyvät. Alkava sairaus on aina kriisi, johon tarvitaan tukea. 
Läheisten tuki on tärkeää, mutta myös taloudellinen tuki on tarpeen silloin, kun sairastuu.



1.0 VAKUUTETTU
Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityishenkilö, joka 
on:
1.1 vakuutussopimuksen alkaessa 18–60-vuotias ja Diners 
Club-kortinhaltija tai
1.2 hänen kanssaan samassa taloudessa vakituisesti asuva 
18–60-vuotias avio- tai avopuoliso, jota kutsutaan vakuutus-
kirjassa lisävakuutetuksi.
2.0 VAKUUTUKSENOTTAJA
2.1 Vakuutuksenottaja on Diners Club -kortinhaltija, joka 
on tehnyt vakuutuksenantajan kanssa vakuutussopimuksen. 
Mikäli vakuutettu ja vakuutuksenottaja ovat eri henkilöitä, 
vakuutuksenottajan velvollisuutena on tiedottaa vakuutetulle 
hänen vakuutusturvansa ehdoista ja voimassaolosta tai niissä 
mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.
3.0 VAKUUTUKSENANTAJA
3.1 Vakuutuksenantaja on Chubb European Group SE, 
sivuliike Suomessa, jatkossa Chubb.
4.0 VAKUUTUSTURVAN ALKAMINEN JA 
VAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
4.1 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun velvollisuutena on 
ennen vakuutuksen myöntämistä tai sitä muutettaessa antaa 
oikeat ja täydelliset vastaukset Chubbin esittämiin vakuute-
tun terveydentilaa koskeviin kysymyksiin. Mikäli annetut 
tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset Chubbin vastuu ja 
vakuutussopimuksen sisältö määräytyvät voimassa olevan 
lainsäädännön perusteella.
4.2 Vakuutettu antaa vakuutusta haettaessa suostumuksensa 
siihen, että häntä tutkineet ja hoitaneet lääkärit, sairaalat, ter-
veyskeskukset, neuvolat, työterveydenhuollon yksiköt, mie-
lenterveystoimistot ja yksityiset sairaanhoitolaitokset sekä 
toiset vakuutusyhtiöt ja vakuutus- ja eläkelaitokset antavat 
vakuutushakemuksen ja mahdollisen korvausasian käsittele-
mistä varten tarvittavia vakuutetun terveydentilaa koskevia 
tietoja Chubbille ja sen jälleenvakuuttajille. Kansaneläkelai-
toksen tiedoista vakuutetun suostumus koskee vain korvaus-
asian käsittelemiseksi tarvittavia tietoja.
4.3 Vakuutussopimus astuu voimaan, kun vakuutuksenottaja 
tai Chubb on antanut tai lähettänyt hyväksymisensä toisen 
osapuolen tarjoukseen. Chubbin vastuu alkaa kuitenkin vas-
ta ajankohdasta, josta osapuolet ovat yksilöllisesti sopineet 
ja joka on kirjoitettu vakuutuskirjaan ja määritelty kohdassa 
5.2.1.
4.4 Vakuutussopimus on voimassa, kunnes se päättyy sen 
mukaisesti, mitä myöhemmin kohdassa 9.0 määrätään. 
Chubbilla on oikeus tehdä vakuutustuotteissa ja -toimin-
nassa tapahtunutta kehitystä vastaavia muutoksia vakuu-
tusmaksuun ja muihin sopimusehtoihin ilmoittamalla tästä 
kirjallisesti vakuutuksenottajalle. Muutos tulee voimaan sen 
vakuutusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksukausi on lyhy-
empi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, sen kalenterivuo-
den alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua 
ilmoituksen lähettämisestä.
4.5 Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa työ- ja 
vapaa-aikana.
4.6 Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, ei kui-
tenkaan, jos oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella kestää 
yhtäjaksoisesti enemmän kuin 12 kuukautta. Oleskelun Poh-
joismaiden ulkopuolella ei katsota katkeavan väliaikaisella 
oleskelulla Pohjoismaissa lääkärissäkäyntiä, sairaalahoitoa, 
liiketoimia, lomaa tai vastaavaa varten. Vakuutuksenottaja 
on velvollinen ilmoittamaan Chubbille, mikäli vakuutettu 
muuttaa pysyvästi ulkomaille tai mikäli vakuutetun oleskelu 
Pohjoismaiden ulkopuolella jatkuu yli 12 kuukautta. Mikäli 
vakuutuksenottaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, suori-
tettuja vakuutusmaksuja ei makseta takaisin.
5.0 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ
5.1 Syövän määritelmä
5.1.1 Syöpä tarkoittaa pahanlaatuista kasvainta, jolle on 
ominaista kontrolloimaton kasvu ja pahanlaatuisten kas-
vainsolujen olemassaolo ja niiden leviäminen terveeseen 
kudokseen, joka sen seurauksena tuhoutuu. Syöpä käsittää 
myös leukemian, imusolmukesyövän, Hodgkinin taudin ja 
malignin (pahanlaatuinen) luuydinsairauden.
5.1.2 Syövällä ei tarkoiteta eikä tästä vakuutuksesta korvata 
(eri asteisiin ryhmittely ja luokittelu UICC/AJCC:n TNM-
luokituksen ja imukudossyöpien luokittelu Ann Arborin 
luokituksen mukaan) syövän esiasteita, ei-invasiivisen vai-
heen 0 syöpää kohde-elimestä riippumatta, kohdunkaulan 
syövän esiasteita CIN1, CIN-2 ja CIN-3, varhaisasteella 
olevaa eturauhassyöpää, joka on TNM-luokituksen mukaan 
T1a N0 M0 tai T1b N0 M0, karsinooma in situ –kasvaimiksi 
luokiteltuja kasvaimia, ihon malignia (pahanlaatuista) me-
lanoomaa, joka on TNM-luokituksen mukaan T1a N0 M0, 
T1b N0 M0 tai T2a N0 M0, hyperkeratoosia, basalioomaa, 
ihon levyepiteelikarsinoomaa eikä kroonista lymfaattista 
leukemiaa (KLL), ellei sen ole histologisella tutkimuksella 
todettu edenneen vähintään Binet’n asteelle A.
5.2 Kertakorvaus syövästä
5.2.1 Vakuutuskirjassa mainittu kertakorvaus maksetaan va-
kuutetulle, jos vakuutetulla diagnosoidaan syöpä vakuutuk-
sen voimassaolon aikana ja sen jälkeen, kun 90 päivää on 
kulunut vakuutussopimuksen alkamisesta. Diagnoosin tulee 
olla patologin histologisella tutkimuksella varmentama.
5.2.2 Vakuutuksesta suoritetaan korvaus vain vakuutetulla 
ensin diagnosoidusta syövästä.
5.3 Sairaalaraha
Vakuutuksesta maksetaan sairaalarahaa niiltä päiviltä, joina 
vakuutettua on hoidettu korvattavan syövän vuoksi potilaana 

lääkärin määräyksestä sairaalan vuodeosastolla yli 24 tunnin 
ajan. Korvauksen määrä ilmenee vakuutuskirjasta ja korva-
usta maksetaan enintään 100 päivältä. Korvattavan syövän 
edellyttämäksi sairaalahoidoksi katsotaan myös komplikaa-
tioiden edellyttämä hoito, joka on tarpeen 12 kuukauden 
aikana ensimmäisen sairaalasta kotiuttamispäivän jälkeen.
6.0 VAKUUTUSTURVAN RAJOITUKSET
Korvausta ei makseta
6.1 mikäli vakuutettu kuolee neljäntoista (14) päivän kulues-
sa syövän diagnosoinnista;
6.2 mikäli syöpä aiheutuu ydin-, biologisen- tai kemiallisen 
aseen käytöstä;
6.3 mikäli syöpä aiheutuu HIV-tartunnasta tai aidsista;
6.4 mikäli syöpä aiheutuu vakuutetun käyttämän lääkeai-
neen, alkoholin, huumaavan aineen tai ravinnoksi nautitun 
aineen aiheuttamasta myrkytyksestä.
7.0 VAKUUTUSMAKSUN SUORITTAMINEN
7.1 Diners Club laskuttaa Chubbin puolesta vakuutusmak-
sun vakuutuksenottajan Diners Club -tililtä. Vakuutuksenot-
tajan Diners Club -korttitilin päättyessä Chubb laskuttaa 
vakuutusmaksun vakuutuksenottajalta. Vakuutusmaksu mää-
räytyy valitun korvaustason perusteella. Vakuutusmaksu-
kausi on yksi vuosi.
7.2 Vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun tupakoinnin tai 
tupakoimattomuuden ja iän perusteella. Maksuluokat ovat 
18-19, 20-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ja 60-64 
vuotta. Maksu nousee vakuutetun siirtyessä seuraavaan va-
kuutusmaksuluokkaan. Uusi vakuutusmaksu astuu voimaan 
siirtymistä seuraavasta vakuutusmaksukaudesta.
7.3 Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu määräajassa, vakuu-
tuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 
päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettä-
misestä. Jos vakuutuksenottaja suorittaa koko vakuutusmak-
sun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuiten-
kaan 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 
irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen 
lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä. 
Vakuutuksenottajan on ilmoitettava mahdollisimman pian 
kirjallisesti maksuvaikeudestaan vakuutusyhtiölle.
7.4 Maksun laiminlyönnin vuoksi päättynyt vakuutus tulee 
uudelleen voimaan, jos suorittamatta jäänyt maksu makse-
taan kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymises-
tä. Vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun suorittamista seu-
raavasta päivästä.
8.0 KORVAUSMENETTELY
8.1 Ilmoitus vakuutustapahtumasta on tehtävä kirjallisesti 
Chubbille vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija on 
saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapah-
tumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinko-
seuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esi-
tettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen 
aiheutumisesta. 
8.2 Korvauksenhakijan on esitettävä Chubbille lääkärinto-
distus ja todistus sairaalassaolosta sekä muut vastuun arvioi-
miseksi tarvittavat asiakirjat. Chubb voi tarvittaessa pyytää 
korvauksenhakijaa menemään erityisen nimetyn lääkärin 
tutkittavaksi. Tässä tapauksessa Chubb maksaa käynnistä 
aiheutuvat kulut. Chubb ei ole velvollinen maksamaan kor-
vausta ennen kuin se on saanut vastuunsa arvioimiseksi tar-
peelliset selvitykset.
8.3 Jos korvauksenhakija on antanut vakuutustapauksen jäl-
keen sellaisia vääriä tai puutteellisia tietoja Chubbille, joilla 
on vakuutustapauksen ja Chubbin vastuun kannalta merki-
tystä, korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa, riippuen 
siitä, mikä on aiheellista olosuhteiden kannalta katsottuna.
9.0 VAKUUTUSSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
9.1 Vakuutuksenottaja voi koska tahansa irtisanoa sopimuk-
sen kirjallisesti.
9.2. Chubb voi irtisanoa vakuutuksen päättyväksi vakuutus-
maksukauden lopussa viimeistään kuukautta ennen vakuu-
tusmaksukauden päättymistä lähetetyllä kirjallisella ilmoi-
tuksella, jossa on mainittu irtisanomisen peruste. Chubbin 
tämän kohdan mukainen irtisanomisoikeus alkaa kuitenkin 
vasta siitä vakuutusmaksukaudesta, joka päättyy kun vii-
si 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 Vakuutus lakkaa olemasta voimassa:
• iän perusteella sinä päivänä, kun vakuutettu täyttää 65 
vuotta;
• vakuutuksenottajan kuollessa, samanaikaisesti päättyy 
myös lisävakuutetun vakuutussopimus.
• kun vakuutetulla on diagnosoitu tästä vakuutuksesta kor-
vattava sairaus;
• sen vakuutusmaksukauden päättyessä, jonka aikana vakuu-
tettu on muuttanut pysyvästi ulkomaille;
• sen vakuutusmaksukauden päättyessä, jonka aikana va-
kuutetun tilapäinen oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella on 
jatkunut yli 12 kuukautta kohdan 4.6 mukaisesti;
9.4 Mikäli vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisem-
min, Chubb palauttaa vakuutuksenottajalle vakuutusmaksu-
kaudesta jäljellä olevaa osaa vastaavan osan vakuutusmak-
suista. Mikäli palautettava vakuutusmaksu on vähemmän 
kuin vakuutussopimuslaissa säädetään, sitä ei palauteta.

10.0 EDUNSAAJA
10.1 Vakuutuskorvaus maksetaan vakuutetulle.
11.0 VEROTUS 
11.1 Chubb ja Diners Club eivät vastaa veroista, joita edunsaa-
jalle korvauksen  maksamisesta saattaa aiheutua. Chubb pidät-
tää lain mukaiset ennakot ja maksaa ne veroviranomaisille. 
12.0 VAKUUTUSSOPIMUSLAKI
12.1 Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutuskir-
jan ja näiden ehtojen lisäksi Suomen vakuutussopimuslakia.
13.0 MUUTOKSENHAKU
13.1 Chubbin korvauskäsittelijä antaa korvauksenhakijan 
pyynnöstä lisätietoja korvauspäätöksen perusteista ja asiaan 
vaikuttavista muista  seikoista. Korvauksenhakija voi pyytää 
asian uudelleenkäsittelyä vapaamuotoisella hakemuksel-
la, joka lähetetään Chubbiin alla mainittuun osoitteeseen. 
Korvauksenhakija, joka on tyytymätön uudelleenkäsittelyn 
päätökseen, voi pyytää Chubbin korvauspäällikön käsittele-
mään asiaa.
13.2 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta  antaa maksutonta neu-
vontaa korvauksista ja vakuutusehdoista, www.fine.fi, Pork-
kalankatu 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 Helsin-
ki, puh: +358 29 566 5200.
13.4 Chubbin vakuutusasiassa tekemään päätökseen tyy-
tymätön voi panna vireille kanteen Chubbia vastaan Hel-
singin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan 
kotipaikan käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava 3 vuoden 
kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon 
Chubbin päätöksestä ja tästä määräajasta.
14.0 HENKILÖTIETOJEN REKISTERÖINTI
14.1 Chubb käyttää vakuutuksenottajan antamia henkilö-
kohtaisia tietoja hallinnoidakseen vakuutusta sekä hoitaak-
seen korvauskäsittelyn. 
Näitä tietoja ovat mm. vakuutuksenottajan perushenkilötie-
dot, kuten vakuutettujen nimet, osoitteet ja vakuutusnumero, 
mutta ne voivat sisältää myös yksityiskohtaisempia tietoja 
vakuutetuista (esimerkiksi iät, terveydentilat, yksityiskoh-
taisia tietoja omaisuudesta, korvausvaatimushistorioita), jos 
nämä ovat merkityksellisiä vakuutuksenantajan vakuutta-
malle riskille, tarjoamalle palvelulle, tai vakuutuksenottajan 
tai vakuututtujen esittämälle korvausvaatimukselle.
Chubb on osa globaalia konsernia. Voidakseen tarjota va-
kuutusturvaa ja tallentaa vakuutettujen henkilötietoja saa-
tetaan vakuutetun antamia henkilötietoja tarvittaessa jakaa 
konsernin muissa maissa toimivien yhtiöiden kanssa. Va-
kuutuksenantaja käyttää myös useita luotettavia palvelun-
tarjoajia, joilla on myös mahdollisuus saada vakuutettujen 
henkilötietoja. Palveluntarjoajat käyttävät näitä tietoja va-
kuutuksenantajan antamien ohjeiden mukaisesti ja näiden 
tietojen käytön määräysvalta on vakuutuksenantajalla.
Vakuutetuilla on oikeus tarkastaa henkilötietonsa sekä tie-
tyissä olosuhteissa oikeus pyytää tietojen poistamista.
Tämä osio on tiivistetty versio siitä, miten Chubb käyttää 
henkilötietoja. Jos vakuutuksenottaja ja vakuutetut haluavat 
saada asiasta lisätietoja, suosittelee Chubb lukemaan käyt-
täjälle suunnatun kokonaisuuden tietosuojakäytännöistä. 
Nämä tiedot ovat saatavilla osoitteessa: https://chubbvakuu-
tus.fi/chubb-ryhman-tietosuojakaytanto/. Vakuutuksenottaja 
ja vakuutetut voivat milloin tahansa pyytää Chubbilta kopi-
on tietosuojakäytännöistä ottamalla yhteyttä Chubbiin osoit-
teessa dataprotectionoffice.europe@chubb.com. 
15.0 YLIVOIMAINEN ESTE
15.1 Chubb ei ole vastuussa vahingosta, joka mahdollisesti 
aiheutuu vakuutustapahtumaa koskevasta selvityksestä tai 
jos korvauksen maksaminen viivästyy viranomaisen pää-
töksestä, työtaistelutoimenpiteestä, tietoliikennehäiriöstä 
taikka muusta syystä, johon Chubb ei ole voinut ennakolta 
vaikuttaa.

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa, 
PL 687 (Mannerheimintie 16 A 9), 00101 Helsinki
Puh. 09 6861 5151 • 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.
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