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Tämä on ryhmävakuutus, johon sovelletaan oheisia 
vakuutusehtoja. Vakuutukseen sovelletaan myös va-
kuutussopimuslain (543/1994) ryhmävakuutuksia 
koskevia säännöksiä.  
 

Vakuutuksenantaja Tryg Forsikring A/S (jäljempänä 
Tryg Forsikring) ja vakuutuksenottaja on Danske Bank 
A/S, Suomen sivuliike, (jäljempänä Danske Bank). 

 
Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, so-
velletaan suomenkielistä versiota. 
 
1 Vakuutuksen tarkoitus 
Vakuutuksenantaja korvaa näiden vakuutusehtojen 
mukaisesti sellaiset välittömät vahingot, jotka ovat ai-
heutuneet vakuutetulle alla määritellyn kortin väärin-
käytön seurauksena. 
 
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on seurausta 
enintään 45 päivää ennen kortinhaltijan työsuhteen 
purkamista tai irtisanomista tapahtuneesta kortin 
väärinkäytöstä. 
 
2 Vakuutettu 
Vakuutettuja ovat Danske Bankin asiakasyritykset ja -
yhteisöt, jotka ovat Mastercard Corporate Classic-, 
Mastercard Corporate Gold- tai Mastercard Corpo-
rate Platinum-kortin tilinhaltijoita. 
 
3 Määritelmät 
"Kortinhaltija" tarkoittaa työntekijää, jolla on tai on ol-
lut käytössään tilinhaltijan maksuvastuulla oleva 
Danske Bankin Mastercard Corporate Classic-, Mas-
tercard Corporate Gold- tai Mastercard Corporate 
Platinum -kortti. 
 
"Väärinkäyttö" tarkoittaa sitä, että kortinhaltija käyt-
tää korttia vakuutuksen voimassaoloaikana sellaisiin 
maksuihin, jotka eivät ole tilinhaltijan hyväksymiä ja 
joiden tarkoitus ei ole työnantajan tai työntekijän työ-
hön liittyvien kulujen maksaminen. 
 

"Vahinko" tarkoittaa yksittäisen kortin väärinkäytön 
seurauksena tilinhaltijan tililtä tehtyjä veloituksia, 
jotka tilinhaltija on velvollinen maksamaan. 
 
"Kortti" tarkoittaa tilinhaltijan maksuvastuulla olevaa 
Danske Bankin Mastercard Corporate Classic-, Mas-
tercard Corporate Gold- tai Mastercard Corporate 
Platinum –korttia, joka on kortinhaltijan käytössä työ-
hön liittyvien maksujen maksamista varten. 
 
"Tilinhaltija" tarkoittaa vakuutuksenottajan asiakas-
yritystä tai –yhteisöä, jonka yksi tai useampi työntekijä 
on tässä vakuutuksessa tarkoitettu kortin-haltija.  
 
4 Vakuutusmäärä 
Vakuutuksesta korvataan enintään 5 000 euroa yhtä 
kortinhaltijan aiheuttamaa vahinkoa kohti ja enintään 
10 000 euroa tilinhaltijaa kohti kalenterivuoden ai-
kana yhteensä.  
 
Mikäli tilinhaltijan maksuvastuulla on yli 50 korttia, 
vakuutusmäärä on enintään 5 000 euroa yhtä kortin-
haltijan aiheuttamaa vahinkoa kohti ja enintään  
20 000 euroa tilinhaltijaa kohti kalenterivuoden ai-
kana yhteensä. 
 
5 Omavastuu 
Vakuutetun omavastuu on 50 euroa yhtä kortinhalti-
jan aiheuttamaa vahinkoa kohti.  
 
6 Velvollisuus rajoittaa vahingon syntymistä 
Jos tilinhaltija havaitsee tiliotteessaan tai muuten 
kortin väärinkäytön, tulee tilinhaltijan viipymättä: 
a) takavarikoida väärinkäyttöön syyllistyneen kortin-

haltijan kortti ja palauttaa se pankille kahtia lei-
kattuna tai pyytää pankkia sulkemaan kortti, 

b) ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kortilla veloitet-
tujen maksujen takaisinsaamiseksi kortinhalti-
jalta. 

 
Jos tilinhaltija laiminlyö yllä mainittuja toimenpiteitä, 
voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä. 
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7 Korvauksen hakeminen 
Vahinkoilmoitus on tehtävä viipymättä vakuutuk-
senantajalle, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa 
siitä, kun vakuutettu sai tietää oikeudestaan saada 
korvausta.  
 
Korvauksen maksamisen edellytyksenä on seuraavien 
selvitysten toimittaminen vakuutusyhtiölle: 
a) selvitys siitä, että tilinhaltija on vaatinut kortin 

sulkemista tai palauttanut sen pankille kahtia lei-
kattuna, 

b) selvitys aiheutuneen vahingon määrästä, 
c) kirjallinen selvitys siitä, että tilinhaltija on ryhty-

nyt tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon määrän 
perimiseksi kortinhaltijalta, 

d) selvitys kortinhaltijan työsopimuksen irtisanomi-
sesta tai purkamisesta. 

 
8 Rajoitusehdot 

8.1 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jos 
a) väärinkäyttöön on syyllistynyt tilinhaltijan työnte-

kijä, joka omistaa yli 5 % yhtiöstä, johtaja, hallituk-
sen jäsen, tai muu henkilö, joka ei ole tilinhaltijan 
työntekijä,  

b) väärinkäyttöön on syyllistynyt kortinhaltija, jonka 
työsopimusta ei ole irtisanottu tai purettu, 

c) vahinko on aiheutunut kortin varkauden tai katoa-
misen seurauksena tai kortin tietojen käyttämi-
sestä muun kuin kortinhaltijan toimesta, 

d) vahinko on aiheutunut siitä, että kortin väärin-
käyttö on jatkunut sen jälkeen, kun tilinhaltija en-
simmäisen kerran sai tietää väärinkäytöstä, 

e) väärinkäyttö on tapahtunut kortinhaltijan työsuh-
teen irtisanomisen tai purkamisen jälkeen tai sen 
jälkeen kun kortinhaltija on itse irtisanoutunut 
työsuhteesta. 

 
8.2 Korkokulut 
Vakuutuksesta ei korvata korkokuluja, jotka ovat syn-
tyneet tilinhaltijalle kortin väärinkäytön seurauksena. 
 

9 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus 
Vakuutettu, jolle on maksettu tämän vakuutuksen pe-
rusteella korvausta, on velvollinen siirtämään vakuu-
tuksenantajalle tämän maksamaan määrään saakka 
oikeutensa saada korvausta väärinkäyttöön syyllisty-
neeltä kortinhaltijalta. 
 
10 Vakuutuksenantajan yhteystiedot 
 
Ilmoittaaksenne sattuneesta vahingosta: 

 
Puh: +358 10 5463 300 
 
Vakuutusyhtiö: 
Tryg Forsikring A/S 
Klausdalsbrovej 601 
DK–2750 Ballerup  
DENMARK 
CVR.NR. 24260666 
 
Sivuliike: 
Moderna Försäkringar 
Box 7830 
SE-103 98 Stockholm  
Org. Nr. 516403-8662 
Puh: +358 10 5463 300  
S posti: info@tryg.fi 
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