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Sampo Pankki Oyj

Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, 

Hiililaiturinkuja 2, 00075 SAMPO PANKKI. 

Y-tunnus 1730744-7

Vakuutusehdot voimassa 1.10.2009 alkaen 

Vakuutusnumero 2001073105

Tämä on ryhmävakuutus johon sovelletaan oheisia 

vakuutusehtoja. Vakuutukseen sovelletaan myös vakuu-

tussopimuslain (543/1994) ryhmävakuutuksia koske-

via säännöksiä.

Vakuutuksenantaja on Chartis Europe S.A. sivuliike 

(jäljempänä Chartis Finland) ja vakuutuksenottaja on 

Sampo Pankki Oyj (jäljempänä Sampo Pankki).

1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksenantaja korvaa näiden vakuutusehtojen mu-

kaisesti sellaiset välittömät vahingot, jotka ovat aiheutu-

neet vakuutetulle kortin väärinkäytön seurauksena.

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on seurausta 

enintään 45 päivää ennen kortinhaltijan työsuhteen 

purkamista tai irtisanomista tapahtuneesta kortin 

väärinkäytöstä.

2 Vakuutettu

Vakuutettuja ovat Sampo Pankin asiakasyritykset ja 

-yhteisöt, jotka ovat MasterCard Corporate Classic-, 

MasterCard Corporate Gold- tai MasterCard Corporate 

Platinum-kortin tilinhaltijoita.

3 Määritelmät

Kortinhaltija tarkoittaa työntekijää, jolla on tai on ollut 

käytössään tilinhaltijan maksuvastuulla oleva Sampo 

Pankin MasterCard Corporate Classic-, MasterCard 

Corporate Gold- tai MasterCard Corporate Platinum 

-kortti.

Väärinkäyttö tarkoittaa sitä, että kortinhaltija käyttää 

korttia vakuutuksen voimassaoloaikana sellaisiin mak-

suihin, jotka eivät ole tilinhaltijan hyväksymiä ja joiden 

tarkoitus ei ole työnantajan tai työntekijän työhön liitty-

vien kulujen maksaminen.

Vahinko tarkoittaa yksittäisen kortin väärinkäytön seu-

rauksena tilinhaltijan tililtä tehtyjä veloituksia, jotka 

tilinhaltija on velvollinen maksamaan.

Kortti tarkoittaa tilinhaltijan maksuvastuulla olevaa 

Sampo Pankin MasterCard Corporate Classic-, Master-

Card Corporate Gold- tai MasterCard Corporate Plati-

num -korttia, joka on kortinhaltijan käytössä työhön liit-

tyvien maksujen maksamista varten.

Tilinhaltija tarkoittaa vakuutuksenottajan asiakasyritystä 

tai -yhteisöä, jonka yksi tai useampi työntekijä on tässä 

vakuutuksessa tarkoitettu kortinhaltija. 

4 Vakuutusmäärä

Vakuutuksesta korvataan enintään 5 000 euroa yhtä 

kortinhaltijan aiheuttamaa vahinkoa kohti ja enintään 

10 000 euroa tilinhaltijaa kohti kalenterivuoden aikana 

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 aikana yhteensä.

5 Omavastuu

Vakuutetun omavastuu on 50 euroa yhtä kortinhaltijan 

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 leikat-

tuna tai pyytää pankkia sulkemaan kortti.

b) ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kortilla veloitet-

tujen maksujen takaisinsaamiseksi kortinhaltijalta

Jos tilinhaltija laiminlyö yllä mainittuja toimenpiteitä, 

voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä.

Väärinkäyttöturva 

MasterCard Corporate -korteille
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7 Korvauksen hakeminen

Vahinkoilmoitus on tehtävä viipymättä vakuutuksenanta-

jalle, 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 ryhtynyt 

tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon määrän peri-

miseksi kortinhaltijalta

d) selvitys kortinhaltijan työsopimuksen irtisanomi-

sesta tai purkamisesta

8 Rajoitusehdot
8.1 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jos

a) väärinkäyttöön on syyllistynyt tilinhaltijan työntekijä, 

joka omistaa yli 5 % yhtiöstä, johtaja, hallituksen 

jäsen, tai muu henkilö, joka ei ole tilinhaltijan työn-

tekijä. 

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 väärinkäyttö 

on jatkunut sen jälkeen, kun tilinhaltija ensimmäi-

sen 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 synty-

neet tilinhaltijalle kortin väärinkäytön seurauksena.

9 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus

Vakuutettu, jolle on maksettu tämän vakuutuksen perus-

teella korvausta, on velvollinen siirtämään vakuutukse-

nantajalle tämän maksamaan määrään saakka oikeu-

tensa saada korvausta väärinkäyttöön syyllistyneeltä 

kortinhaltijalta.

10 Vakuutuksenantajan yhteystiedot

Chartis Europe S.A. sivuliike

Kasarmikatu 44

00130 Helsinki, Suomi

Puh + 358 203 03456 

Faksi + 358 9 6860 3880

S-posti: asiakaspalvelu@chartisinsurance.com

(ma–pe 9–20 ja la 10–16)


