
Hyvä Diners Clubin jäsen

Uskallat nauttia tästä hetkestä ja elämästä, mutta olet var-
maan ajatellut myös huomista  – entä jos jotain ennalta ar-
vaamatonta tapahtuu. Tapaturma voi sattua kenelle tahansa, 
missä tahansa: kotona, matkoilla, liikuntasaleilla, liikentees-
sä. Lisävakuutus tuo turvaa vakavan tapaturman sattuessa.

Turvaa läheisillesi
Tarjoamme sinulle Diners Club -kortinhaltijana lisävakuu-
tusta, joka helpottaa taloudellisesti läheisiäsi vakavan tapa-
turman sattuessa. Diners Club -tapaturmavakuutus korvaa 
tapaturmaisen kuoleman, ja siitä maksettava kertakorvaus on 
120 000 €. Vakuutuksesta maksetaan kuolemantapauskor-
vausta, mikäli tapaturma johtaa vakuutetun kuolemaan kol-
men vuoden kuluessa tapaturmasta. Korvausmäärä puolittuu 
vakuutetun ollessa 70–74-vuotias.

Vakuutuksesta maksettava korvaus maksetaan muista mah-
dollisista vakuutuksistasi huolimatta. Vakuutus on voimassa 
kaikkialla maailmassa ympäri vuorokauden niin töissä kuin 
vapaa-ajalla. Korvaustasoja on useampia, mutta tässä esit-
teessä esittelemme vain yhden korvaustason vakuutusmaksut 
ja korvaukset. Vakuutuksen voi ottaa 18–74-vuotias Diners 
Clubin kortinhaltija itselleen ja puolisolleen (lisävakuutettu). 
Vakuutus päättyy vakuutetun täyttäessä 75 vuotta. Lisäva-
kuutetun vakuutus päättyy aina päävakuutetun (kortinhalti-
jan) kanssa samaan aikaan.

Vakuutusmaksu on 12,90 €/kk/hlö. Vakuutusmaksu veloi-
tetaan Diners Club -korttilaskullasi. Mikäli luovut Diners 
Club -kortista, ACE laskuttaa vakuutusmaksun erillisellä 
paperilaskulla. Elinkustannukset nousevat vuosi vuodelta, ja 
siksi voit halutessasi sitoa vakuutuksen indeksiin. Tällöin sekä 
korvaussumma että vakuutusmaksu nousevat 3 % vuodessa, 
enintään 10 vuoden ajan. Voit halutessasi luopua seuraavista 
indeksikorotuksista milloin tahansa.

Sinä päätät edunsaajan
Vakuutuskorvaus maksetaan omaisillesi, jollet halua määrätä 
toisin. Edunsaaja on sinun päätettävissäsi: se voi olla kuka vain.

Miten kuolemantapauskorvausta verotetaan?
1.1.2017 alkaen vakuutuskorvaus on lähiomaisille ja kuo-
linpesälle perintöveron alaista. Jos edunsaaja on muu kuin 
lähiomainen, vakuutuskorvaus on hänelle veronalaista pää-
omatuloa.

Tärkeimmät rajoitukset
Vakuutuksen oleellisimpia rajoituksia on se, että korvausta ei 
makseta kuolemantapauksesta, joka aiheutuu vakuutetun sai-
rauden, vamman tai ruumiinvian aiheuttamasta tapaturmasta 
tai sairauden tai piilevän sairauden puhkeamisesta. Vakuutus 
ei korvaa tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja. Korvausta 
ei myöskään makseta tapaturmasta, joka on sattunut harras-
tettaessa ammattimaista urheilua tai tiettyjä kamppailu- ja 
muita urheilulajeja. Muut rajoitukset löytyvät vakuutusehto-
jen kohdasta 6.0 “Vakuutusturvan rajoitukset”.

Luotettava kumppani
Vakuutuksen on luonut kansainvälinen vakuutusyhtiö ACE, 
joka myös antaa mielellään lisää tietoa vakuutuksesta nume-
rossa 09 6861 5151 paikallispuhelun hinnalla tai sähköpos-
titse osoitteessa asiakaspalvelu@acegroup.com. Vakuutuksen 
voit ottaa soittamalla ACE:n asiakaspalveluun 09 6861 5151. 
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1.0  VAKUUTETTU HENKILÖ 
Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityishenkilö, 
joka on:
1.1 vakuutussopimuksen alkaessa 18–74-vuotias ja Diners 
Club -kortinhaltija tai
1.2 hänen kanssaan samassa taloudessa vakituisesti asuva 
18–74-vuotias avio- tai avopuoliso, joka voidaan lisämak-
susta sisällyttää päävakuutetun vakuutukseen vakuutuskir-
jaan merkittynä lisävakuutettuna.
2.0 VAKUUTUKSENOTTAJA
2.1. Vakuutuksenottaja on henkilö, joka on tehnyt vakuu-
tuksenantajan kanssa vakuutussopimuksen ja on allekir-
joittamishetkellä Diners Club -kortinhaltija. Mikäli vakuu-
tettu ja vakuutuksenottaja ovat eri henkilöitä, vakuutuk-
senottajan velvollisuutena on tiedottaa vakuutetulle hänen 
vakuutusturvansa 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 ACE:n vastuu astuu voimaan ajankohdasta, josta 
osapuolet ovat yhdessä sopineet ja joka on kirjoitettu 
vakuutuskirjaan. Ellei erityisestä vakuutuksen voimaanas-
tumisajankohdasta ole sovittu, ACE:n vastuu astuu 
voimaan, kun vakuutuksenottaja tai ACE on antanut tai 
lähettänyt hyväksymisensä toisen osapuolen tarjoukseen. 
Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen 
vakuutushakemuksen ACE:lle ja jos on ilmeistä, että ACE 
olisi hyväksynyt sen, ACE:n vastuu astuu voimaan silloin, 
kun hakemus on luovutettu tai lähetetty.
4.2 Vakuutussopimus on voimassa yhden vuoden pituisen 
vakuutuskauden kerrallaan. Vakuutus uusiutuu, ellei se 
pääty sen mukaisesti, mitä myöhemmin kohdassa 9.0 mää-
rätään. Vakuutuksenantajalla on oikeus tehdä vakuutus-
tuotteissa ja -toiminnassa tapahtunutta kehitystä vastaavia 
muutoksia vakuutusmaksuun ja muihin sopimusehtoihin 
ilmoittamalla tästä kirjallisesti vakuutuksenottajalle. 
Muutos tulee voimaan sen vakuutusmaksukauden tai, 
jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai 
siitä ei ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka 
ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämi-
sestä.
4.3 Vakuutuksenottaja voi vakuutuksen ottamisen yhtey-
dessä tai vakuutuksen voimassaolon aikana sopia ACE:n 
kanssa siitä, että vakuutuskorvausta ja vakuutusmaksua 
tarkistetaan 3 %:lla vuosittain enintään seuraavan 10 
vuoden aikana vakuutuksen vuosipäivänä (vakuutuksen 
merkitsemispäivä). Vakuutuskorvauksen tarkistus pyöris-
tetään lähimpään 10 euroon ja vakuutusmaksun tarkistus 
lähimpään 10 senttiin. Jos vakuutuksenottaja kirjallisesti 
ilmoittaa ACE:lle, ettei hän halua tarkistusta tehtäväksi, 
vakuutusturva ja vakuutusmaksu jäävät viimeksi toteute-
tun 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. 
Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan ACE:lle, 
mikäli vakuutettu muuttaa pysyvästi ulkomaille tai mikäli 
vakuutetun oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella jatkuu 
yli 12 kuukautta. Mikäli vakuutuksenottaja laiminlyö 
ilmoitusvelvollisuutensa, suoritettuja vakuutusmaksuja ei 
makseta takaisin.
5.0 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ
5.1 Vakuutus kattaa tapaturmaiset kuolemantapaukset, 
jotka sattuvat vakuutuskauden aikana. Tapaturma on äkil-
linen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton 
tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Myös 
paleltuminen, auringonpistos, lämpöhalvaus ja hukkumi-
nen ovat tapaturmia.
5.2 Oikeus kuolemantapauskorvaukseen syntyy, jos 
tapaturma johtaa vakuutetun kuolemaan kolmen vuoden 
kuluessa tapaturmasta. Vakuutussumma maksetaan ker-
takorvauksena ja se on mainittu vakuutuskirjassa. Mikäli 
vakuutettu on tapaturman sattuessa 70–74-vuotias, korva-
us kuolemasta puoliintuu.
6.0 VAKUUTUSTURVAN RAJOITUKSET
Korvausta ei makseta kuolemantapauksesta, joka aiheutuu:
6.1 Vakuutetun sairauden, vamman tai ruumiinvian aihe-
uttamasta vahinkotapahtumasta.
6.2 Vakuutetun sairauden tai piilevän sairauden puh-
keamisesta, vaikka sairaus on aiheutunut tai pahentunut 
tapaturmasta.
6.3 Bakteerin tai viruksen aiheuttamasta tartunnasta.
6.4 Tapaturmasta, jonka vakuutettu on aiheuttanut itsel-
leen tahallisella menettelyllään, esimerkiksi itsemurhasta 
tai sen yrityksestä.
6.5 Vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin, huu-
maavan aineen tai ravinnoksi nautitun aineen aiheuttamas-
ta myrkytyksestä.

6.6 Tapaturmasta, joka vakuutetulle on aiheutunut tämän 
oman rikollisen toiminnan seurauksena.
6.7 Tapaturmasta, joka on tapahtunut ydinräjähdyksen tai 
radioaktiivisen säteilyn seurauksena sotilaallisen toiminnan 
yhteydessä, johon vakuutettu on osallistunut, tai joka on 
aiheutunut ydinvoimalaitoksessa, jossa vakuutettu työs-
kentelee.
6.8 Tapaturmasta, joka aiheutuu osallistumisesta sotaan 
tai poliittisiin levottomuuksiin tai joka tapahtuu sotatoi-
mi-, sisällissota-, vallankumous- tai kapina-alueella tai 
alueella, jolla on muu aseellinen selkkaus. Mikäli levotto-
muudet puhkeavat, kun vakuutettu oleskelee em. alueella 
ja vakuutettu ei itse osallistu niihin, vakuutus on voimassa 
ensimmäisen kuukauden ajan levottomuuksien puhkea-
misesta.
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 
kamppailulaji,
3. Ilmaurheilulajit, kuten riippuliito, laskuvarjohyppy tai 
benji-hyppy,
4. Erityisesti järjestetty nopeuskilpailu tai -harjoittelu, jossa 
käytetään kelkkaa, ohjaskelkkaa tai moottorikäyttöistä 
kulkuneuvoa,
5. Sukeltaminen sukellusvälineitä ja/tai happilaitetta käyt-
täen,
6. Kiipeilylajit, kuten vuorikiipeily
6.10 Tapaturmasta, joka on sattunut, kun vakuutettu on 
ollut miehistön jäsenenä lennettäessä lentokoneella, heli-
kopterilla tai vastaavalla ilma-aluksella.
6.11 Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos 
vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä 
huolimattomuudesta, esimerkiksi ollessaan vahinkota-
pahtuman sattuessa alkoholin tai muun huumaavassa 
tarkoituksessa käytetyn aineen vaikutuksen alainen ja 
tämä seikka on olennaisesti vaikuttanut vahingon syntyyn 
tai määrään.
7.0 VAKUUTUSMAKSUN SUORITTAMINEN
7.1 Diners Club laskuttaa ACE:n puolesta vakuu-
tusmaksun vakuutuksenottajan Diners Club -tililtä. 
Vakuutuksenotta jan Diners Club -korttitilin päättyessä 
ACE laskuttaa vakuutusmaksun vakuutuksenottajalta. 
Vakuutusmaksu määräytyy valitun korvaustason perusteel-
la. Vakuutusmaksukausi on yksi vuosi.
7.2 Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu, kun yli 1 kuu-
kausi on kulunut siitä, kun vakuutuksenantaja lähetti 
vakuutuksenottajalle maksuvaatimuksen, vakuutuksenan-
tajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän 
kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämises-
tä. Jos vakuutuksenottaja suorittaa koko vakuutusmaksun 
ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan 
pääty irtisanomisajan kuluttua. Jos myöhästyminen on 
johtunut vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin 
hän on johtunut sairauden, työttömyyden tai muun eri-
tyisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään, vakuu-
tus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän 
kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan 
päättymisestä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava mah-
dollisimman pian kirjallisesti maksuvaikeudestaan vakuu-
tusyhtiölle.
7.3 Maksun laiminlyönnin vuoksi päättynyt vakuutus 
tulee uudelleen voimaan jos suorittamatta jäänyt maksu 
maksetaan kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päät-
tymisestä. Vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun suoritta-
mista 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, vakuutustapah-
tumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinko-
seuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esi-
tettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen 
aiheutumisesta.
8.2 Korvauksenhakijan on annettava ACE:lle lääkärin-
todistus ja muut ACE:n vastuun arvioimiseksi tarvittavat 
asiakirjat. ACE ei ole velvollinen suorittamaan korvausta 
ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.
8.3 Jos korvauksenhakija on antanut vakuutustapauksen 
jälkeen sellaisia vääriä tai puutteellisia tietoja ACE:lle, 
joilla on vakuutustapauksen 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 sopi-
muksen kirjallisesti.
9.2 ACE voi irtisanoa vakuutuksen päättyväksi vakuu-
tusmaksukauden lopussa viimeistään kuukautta ennen 
vakuutusmaksukauden päättymistä lähetetyllä kirjallisella 
ilmoituksella, jossa on mainittu irtisanomisen peruste. 
ACE:n tämän kohdan mukainen irtisanomisoikeus alkaa 
kuitenkin vasta siitä vakuutusmaksukaudesta, joka päättyy 
kun viisi vuotta on kulunut vakuutuksen voimaan astu-
misesta. ACE:lla 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, jolloin vakuutettu täyttää 
75 vuotta;
- sen vakuutuskauden päättyessä, jonka aikana vakuutettu 
on muuttanut pysyvästi ulkomaille.
- kun vakuutetun tilapäinen oleskelu Pohjoismaiden 
ulkopuolella on jatkunut yli 12 kuukautta kohdan 4.4. 
mukaisesti
- kun vakuutuksenottaja kuolee.
9.4 Lisävakuutetun vakuutus päättyy aina päävakuutetun 
vakuutuksen päättyessä.
9.5 Mikäli vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisem-
min, ACE palauttaa vakuutuksenottajalle vakuutusmaksu-
kaudesta jäljellä olevan osan vakuutusmaksuista. Mikäli 
palautettava vakuutusmaksu on vähemmän kuin vakuu-
tussopimuslaissa määrätään, sitä ei palauteta.
10.0 EDUNSAAJA
10.1 Vakuutuskorvaus maksetaan vakuutetun omaisille, 
ellei vakuutuksenottaja ole ilmoittanut muuta edunsaajaa.
10.2 Edunsaajamääräys on tehtävä ACE:lle kirjallisesti. 
Mikäli esim. avopuoliso halutaan edunsaajaksi, tästä on 
tehtävä edunsaajamääräys.
11.0 VEROTUS
11.1 ACE tai Diners Club eivät vastaa veroista, joita edun-
saajalle korvauksen maksamisesta saattaa aiheutua.
12.0 VAKUUTUSSOPIMUSLAKI
12.1 Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutus-
kirjan ja näiden ehtojen lisäksi Suomen vakuutussopimus-
lakia.
13.0 MUUTOKSENHAKU
13.1 ACE:n vakuutusasiassa tekemään päätökseen tyyty-
mätön voi panna vireille kanteen ACE:a vastaan Helsingin 
käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan 
kotipaikan käräjäoikeudessa. Maksuttomia neuvoja saa 
Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta, osoite: Porkkalankatu 
1, 00120 Helsinki, Puh: (09) 685 01 20, www.fine.fi ja 
ratkaisusuositusta voi pyytää Vakuutuslautakunnalta, osoi-
te: 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 siitä, kun asi-
anosainen on saanut kirjallisen tiedon ACE:n päätöksestä 
ja tästä määräajasta.
14.0 HENKILÖTIETOJEN REKISTERÖINTI
14.1 ACE hyödyntää nykyaikaista tietojenkäsittelytek-
niikkaa rekisteröidessään saamansa henkilötiedot sekä 
muut vakuutussuhteeseen oleellisesti liittyvät tiedot. 
Tarkoituksena on käsitellä hakemuksia ja palvella asi-
akkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, hallinnoida 
vakuutuksia sekä hoitaa maksu- ja perintärutiineja. Tietoja 
voidaan hyödyntää myös lähetettäessä tietoa ja tarjouk-
sia uusista vakuutuspalveluista postitse, puhelimitse tai 
sähköisesti. Asiakkaan antamia tietoja voidaan käyttää 
yhdessä muista lähteistä saatujen tietojen kanssa ostomiel-
tymysten kartoittamiseen sekä lähetettäessä tietoja ja tarjo-
uksia uusista vakuutustuotteista. ACE voi luovuttaa tietoja 
yhteistyökumppaneille ainoastaan em. tarkoituksiin. Voitte 
milloin tahansa ilmoittaa ACE:lle mikäli ette halua vas-
taanottaa em. vakuutustiedotteita. Teillä on oikeus saada 
tietoa teitä koskevien henkilötietojen käyttämisestä. Voitte 
milloin tahansa pyytää ACE:ä korjaamaan vakuutukseen-
ne 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 pää-
töksestä, työtaistelutoimenpiteestä, tietoliikennehäiriöstä 
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 • Faksi 09 774 11 10
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 vakuutusvalvonnasta 
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 vakuutusasiamiehinä toimivat:
• ManpowerGroup Contact Center Oy, Y-tunnus: 1772658-8
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Tietotie 1, 37630 Valkeakoski • Puh. 03 755 97 59
• Moment Group Oy, Y-tunnus 1761337-2
Luuniemenkatu 3 B, 74100 Iisalmi • Puh. 030 39891

ACE:n vakuutusasiamiehet on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään 
vakuutusedustajarekisteriin ja Finanssivalvonta valvoo niiden toimintaa.

DINERS CLUB TAPATURMAVAKUUTUS KUOLEMAN VARALTA
Vakuutusehdot 75FIN164 


