BLOX CAR & OMOCOM
– Ajoneuvon vuokraus
Vakuutusehdot
Vakuutus on pakollinen ryhmävakuutus, johon sovelletaan alla olevia
vakuutusehtoja. Blox Car on ryhmävakuutuksen ottajana tehnyt ryhmäsopimuksen
vakuutusyhtiö Eir Försäkringin kanssa. Kaikki Blox Carissa omaisuuttaan
vuokraavat asiakkaat ovat ryhmäsopimuksen mukaan ryhmän jäseniä ja kuuluvat
vakuutuksen piiriin näiden ehtojen mukaisesti.
1.

Ketä vakuutus koskee
Vakuutus koskee vuokrasopimuksessa mainittua autoa. Auton tulee lisäksi täyttää
seuraavat ehdot koko vakuutuskauden ajan:
●
●
●
●
●

Auton tulee olla rekisteröitynä Suomessa, eikä se saa olla seisonnassa.
Auton tulee olla henkilöauto tai painaa enintään 3 500 kg sen ollessa kevyt
kuorma-auto.
Auto ei saa olla rekisteröitynä ammattiliikenteeseen.
Auton tulee olla liikennevakuutettu ja omistajan ajoneuvon haltija tai
omistaja.
Auto ei saa olla ajokiellossa.

Vakuutus on voimassa vain jos autoa ajaa vuokraaja tai muu vuokrasopimuksen
mukaan hyväksytty kuljettaja. Omistaja ei saa ajaa autoa vuokra-aikana.
Vakuutus on voimassa vain jos vuokraaja ja mahdollinen muu kuljettaja täyttää
seuraavat ehdot:
●
●
●
●
●

Kuljettaja on vähintään 23-vuotias.
Kuljettajan ajokortti on ollut voimassa vähintään 2 kalenterivuotta.
Kuljettajalla on oikeus kuljettaa ajoneuvoa.
Kuljettajan ajokortti on myönnetty Suomessa.
Kuljettaja on kirjoilla Suomessa.

2. Milloin vakuutus on voimassa
Vakuutus kattaa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vahingot (vakuutuskausi).
Vakuutus on voimassa vuokrauksen ajan (päivämäärä ja kellonaika) vakuutusmaksun
ollessa maksettuna, edellyttäen ettei omistaja ole kieltäytynyt vakuutuksesta. Jos auto
noudetaan vuokrauksen alkuperäistä aloitusaikaa myöhemmin, on vakuutus
voimassa vasta noutohetkestä. Jos auto palautetaan aiemmin kuin vuokrauksen
alkuperäinen päättymisaika, päättyy vakuutus palautushetkellä. Jos auto palautetaan
myöhässä, jatkuu vakuutuksen voimassaolo tunnin vuokrauksen
päättymisajankohdan jälkeen.
Vakuutus on voimassa enintään 30 vuorokautta.
2.1. Vakuutussopimuksen uusiminen
Vakuutusta ei voida uusia.

3. Vakuutuksen voimassaoloalue
Vakuutus koskee vahinkoja, varkauksia tai menetyksiä, jotka tapahtuvat Ruotsissa,
Norjassa, Tanskassa tai Suomessa.
4. Mitä vakuutus kattaa
4.1. Laajuus
Vakuutus ei kata kaikkia tapahtumia tai niiden seurauksia, vaan ainoastaan
ehdoissa kuvatut tapahtumat vakuutukseen sisältyvässä laajuudessa .
4.2. Vahinko ja menetys
Vakuutus kattaa ajoneuvon ja siihen kuuluvat tavanomaiset samaa valmistetta
olevat ajoneuvolle tyypilliset varusteet.
4.2.1. Varkaus
Vakuutus kattaa varkauden ja luvattoman käytön sekä niiden yrityksen.
Poikkeukset
Vakuutuksesta maksetaan alennettu korvaus varkauksissa ja luvattomassa
käytössä sekä niiden yrittämisessä jos
●
●
●
●

henkilö, jolla on pääsy avaimiin/koodiin käyttää autoa luvatta, eli
esimerkiksi ei-rekisteröitynyt omistajan seurassa oleva henkilö ajaa
autoa
ajoneuvossa ei ole hyväksyttyä varkaudenestojärjestelmää
ajoneuvo jätetään lukitsematta
varkaudenestojärjestelmän avainta säilytetään ajoneuvossa tai sen
välittömässä läheisyydessä.

4.2.2. Petos vuokrauksen aikana
Mikäli autoa ei palauteta vuokrauksen jälkeen on vakuutus voimassa 30
vuorokautta alkuperäisen palautusajankohdan jälkeen. Muutoin samat ehdot
ovat voimassa kuin kohdassa 4.2.1 (Varkaus) koskien yleisiä ehtoja siitä, mikä
on vakuutettua sekä arvonmääritys- että korvausehtoja. Tämä ehtokohta ei
vaikuta kohtaan 2 yllä “Vakuutus on voimassa enintään 30 vuorokautta”.
4.2.3. Palo
Vakuutus kattaa palon, salaman ja räjähdyksen aiheuttamat vahingot.
4.2.4. Lasi
Vakuutus kattaa lasivahingot auton tuuli-, sivu- tai takalasille kun lasi on
rikottu, murtunut tai haljennut.
4.2.5. Kori
Vakuutus kattaa liikennevahingon, muun ulkoisen tapaturman ja kolmannen
osapuolen tekemän tahallisen vahingonteon sekä muita vahinkotapahtumia,
pois lukien väärintankkauksen ja sisäpintojen vauriot.
Poikkeukset
Vakuutus ei kata:

●

Vahinkoa siltä osin kuin se korvataan ajoneuvon korin takuusta
(korvaamme esim. osan takuun omavastuusta, jos tarjoamamme korin
omavastuu on pienempi).

●

Kulumista, ruostumista, korroosiota, kylmyyden tai kosteuden aiheuttamia
vikoja tai puutteellisesta huollosta johtuvia vikoja.

4.3. Pelastustoimet ja toimenpiteet onnettomuuden aikana
Vakuutus kattaa ajoneuvon, kuljettajan ja matkustajien kuljetuksen sekä vahingon
aiheuttamista henkilökuljetuksista, muusta toimintahäiriöstä tai
henkilövahingosta aiheutuneet lisäkulut.
Vakuutus on voimassa vahingoissa tai muissa toimintahäiriöissä sekä
tapaturmissa tai sairaustapauksissa, jotka koskevat kuljettajaa tai hänen mukana
matkustavaa lähiomaista. Lisäksi korvataan ajoneuvon kuljetus lähimmälle
korjaamolle. Myös kuljettajan ja matkustajien matka kotipaikkakunnalle sekä
auton noutokulut auton vuokraajalle korvataan. Pakolliset matkat korvataan
edullisimman matkustusmuodon mukaan. Tiepalvelun tarjoaa Falck Suomi (katso
yhteystiedot kohdasta 9 “Vahingosta ilmoittaminen).
4.4. Omavastuun alennus
Jos vahinko, menetys tai varkaus korvataan toisesta vakuutuksesta (esim. auton
tavallisesta kaskovakuutuksesta), korvaa vakuutus enintään 500 euroa siitä
omavastuusta, joka on vähennetty vakuutetun tavallisesta vakuutuksesta. Jos
vahingon määrä on pienempi kuin vakuutetun normaali omavastuu, tai jos
tavallista vakuutusta ei ole, ei korvausta makseta.
5. Vakuutusmäärä
5.1. Korvaustasot kohdassa 4 mainitulle omaisuudelle
Vakuutus korvaa enintään 1 000 euroa.
Ääni-, kuva- ja yhteydenpitovälineistä vakuutus korvaa enintään 1 000 euroa.
5.2 Omavastuu
Korvauksista vähennetään 150 euron omavastuu. Omavastuu mainitaan
vuokrasopimuksessa ja sen maksaa vuokralleottaja vuokrauksen aikana
sattuneista vahingoista. Blox Car maksaa omavastuun vuokralleottajan puolesta,
mutta heillä on oikeus periä se vuokralleottajalta.
Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, vähennetään korvauksesta 20 prosenttia tai
enintään 500 euroa joko omistajalta tai vuokraajalta, riippuen siitä, kenen vastuulla
turvallisuusohjeen noudattaminen on ollut.
6. Oikeus kieltäytyä vakuutuksesta
Ryhmävakuutuksen jäsen koska tahansa kieltäytyä vakuutuksesta ilmoittamalla siitä
ryhmävakuutuksen ottajalle tai vakuutuksen myöntäjälle.
7. Mitä vakuutus ei korvaa
7. 1. Liikennevastuu

Liikennevastuu sisältyy omistajan liikennevakuutukseen, eikä ole osa tätä
vakuutusta.
7.2. Sota, terrorismi tai selkkaus
Korvausta ei makseta vahingoista, jotka aiheutuvat tai joiden laajuus johtuu
suoraan tai epäsuorasti sodasta, sodan kaltaisesta tapahtumasta, sisällissodasta,
vallankumouksesta, kapinasta, selkkauksesta, terrorismista, tuhotyöstä tai
sellaisen vallan kaapanneen vallanpitäjän toimesta, joka ilman valtuuksia on
kaapannut vallan.
Korvausta ei makseta vahingosta, menetyksestä tai vaatimuksesta, joiden laajuus
tai muodostuminen johtuu tai liittyy suoraan tai epäsuorasti tai on seurausta
biologisten tai kemiallisten aineiden tai ydinaineiden, ydinjätteen tai muiden
haitallista säteilyä sisältävien aineiden leviämisestä tai käytöstä terroriteon
yhteydessä tai sen seurauksena.
Terroriteoksi määritellään vahingon aiheuttanut teko tai tapahtuma, joka
rangaistava tai jossa vahinko aiheutuu teon ollessa tehty vakavassa väestön
pelottelutarkoituksessa tai sopimattomasti pakottamalla julkinen elin tai
kansainvälinen yhteisö tekemään tai olemaan tekemättä tietyn toimenpiteen tai
vakavasti horjuttaa perustavia poliittisia tai perustuslaillisia tai taloudellisia
sosiaalisia rakenteita maassa tai kansainvälisessä yhteisössä.
7.3. Vahingon aiheutuminen
Jos korvausta ei makseta, koska vuokralleottaja on rikkonut vuokra- tai
vakuutusehtoja tai jos korvausta pienennetään, koska tämä ei ole noudattanut
turvallisuusohjeita, on vuokralleottaja korvausvelvollinen. Omocom vastaa silloin
omistajan vaatimuksesta ja maksaa korvauksen täysimääräisenä. Omocomilla on
siten oikeus vaatia korvausta vuokraajalta.
Vakuutus ei ole voimassa jos vuokralleottaja on aiheuttanut vahingon tahallaan tai
törkeästä huolimattomuudesta. Sama koskee myös, jos vuokralleottajan voidaan
olettaa toimineen tai olleen toimimatta tiedostaen, että toiminta voi aiheuttaa
merkittävän riskin vahingon aiheutumiselle.
7.4. Naarmut ja kuluma
Korvausta ei makseta vahingosta, joka aiheutuu naarmuista tai tavanomaisesta
kulumisesta, jos se ei vaikuta ajoneuvon käyttöön.
Läpimitaltaan yli 5 cm pitkät vauriot korvataan.
7.5. Petos, kavallus tai vastaava omaisuusrikos
Korvausta ei makseta vahingosta, joka aiheutuu petoksesta, kavalluksesta tai
vastaavasta vakuutetun aiheuttamasta omaisuusrikoksesta.
Vakuutus ei ole voimassa jos omistaja tai muu henkilö, joka ei ole
vuokrasopimuksen osapuoli, käyttää ajoneuvoa vuokrauksen aikana.

7.6. Force majeure
Vakuutuksen myöntäjä ei ole vastuussa menetyksestä, joka aiheutuu jos vahingon
selvittäminen tai vahingoittuneen omaisuuden korvaaminen viivästyy seuraavista
syistä:
●
●
●
●

Sota tai sodan kaltainen tapahtuma, sisällissota, kapina tai selkkaus.
Työmarkkinakonflikti
Takavarikko tai kansallistaminen
Omaisuuden hankkiminen, tuhoaminen tai vahingoittaminen hallituksen tai
viranomaisen määräyksellä.

Määräys koskien työmarkkinakonfliktia koskee myös vakuutuksen myöntäjä ollessa
osallinen konfliktitoimenpiteisiin tai toimenpiteiden kohteena.
7.7.  Toimitustakuu
Vakuutus ei kata esineitä, joista toimittaja tai muu taho on vastuussa takuun tai
vastaavan sitoumuksen tai lain mukaisen olettamusvastuun nojalla. Vakuutus on
kuitenkin voimassa jos vakuutettu voi todistaa, että vastuussa oleva kiistää
vastuun noudattamisen tai ei voi noudattaa vastuuta.
7.8. Kilpailu tai kilpailuun harjoittelu
Vakuutus ei ole voimassa kilpailuissa tai harjoituksissa eikä muunlaisissa
nopeusajoissa tai stunttien tapaisissa harjoitteissa autolla.
7.9. Poissuljettu omaisuus
Vakuutus ei korvaa autossa kuljetettavaa omaisuutta.
7.10. Muita rajoituksia
Vakuutus ei kata seuraavia vahinkoja:
● Laitevika
● Tuulilasin kiveniskemän korjaus
● Irrallaan olevien autovarusteiden varkaus tai menetys
● Autossa kuljetettavan tai säilytettävän irtaimiston varkaus tai menetys
● Lisäkulut, tulonmenetys tai haitta sen vuoksi, ettei autoa vahingon takia voi
käyttää
● Vahinkoa, joka aiheutuu väärintankkauksesta, ajamisesta liian vähäisellä
polttoaineella, jäähdytysnesteellä, öljyillä tai vastaavilla
● Polttoaineen, öljyjen tai nesteiden menetys kun niitä on auton palautuessa
vähemmän kuin vuokrauksen alkaessa
7.11. Ydinvahingot
Vakutuus ei ole voimassa omaisuusvahingoissa tai
vahingonkorvausvelvollisuudessa, jos vahinko suoraan tai epäsuorasti aiheutuu
ydinprosessista.
8. Turvallisuusohjeet
Määräys turvallisuusohjeiden noudattamisesta perustuu vahinkojen ehkäisyyn ja
rajoittamiseen. Sekä omistajan että kaikkien autoa luvallisesti käyttävien tulee

noudattaa turvallisuusohjeita. Jos ohjeita ei noudateta voidaan korvausta alentaa tai
se kokonaan evätä riippuen noudattamatta jättämisen merkityksestä vahingon
sattumiseen tai laajuuteen. Tämä koskee yleisesti seuraavia ehtoja ja ohjeita:
●
●
●
●

Blox Carin käyttöehdot.
Valmistajan ohjeet auton, sen laitteiden, varusteiden ja tarvikkeiden
käyttämisestä sekä niiden huollosta.
Autoa ei saa käyttää lain tai asetusten vastaisesti ja kuljettajalla tulee olla
ajo-oikeus ja hänen tulee olla ajokuntoinen.
Lait ja viranomaisten määräykset.

9. Vahingosta ilmoittaminen
Vahingot tulee ilmoittaa Omocomille välittömästi kun vakuutettu saa tiedon
vahingosta. Ilmoitus tehdään Omocomin vahinkoilmoituslomakkeella, joka löytyy Blox
Carin sivuilta. Kysymyksissä voi olla yhteydessä puhelimitse +46 (0) 8 520 278 70 tai
sähköpostitse hello@omocom.se.
Vahingosta tulee toimittaa seuraavat tiedot:
●
●
●
●

Täytetty vahinkoilmoitus.
Kopio rikosilmoituksesta, jos kyseessä on varkaus tai muu rikos.
Kuitti uudelleen hankitusta tai korjatusta omaisuudesta.
Kopio vakuutusyhtiön korvauspäätöksestä (koskee
omavastuuvähennyksen aktivointia).

Tiepalvelutapauksissa tulee olla yhteydessä Falckin Suomen toimipisteeseen +358 (9)
37 477 220 tai yllä olevaan Omocomin numeroon. Soittaessasi Falckille anna nimesi,
auton rekisteritunnus ja vahinkotapahtuman syy.
9.1. Vahinkokäsittelyyn osallistuminen
Sinun täytyy osallistua vahinkokäsittelyyn mahdollisimman aktiivisesti, jotta
vahinkotapahtuma voidaan selvittää niin nopeasti kuin mahdollista. Sinun tulee
antaa kaikki tiedot, jotka saattavat vaikuttaa käsittelyyn. Sinun tulee erityisesti
vastata niihin kysymyksiin, jotka vahinkokäsittelijä esittää. Jos vakuutuksen
myöntäjä kärsii vahinkoa sen seurauksena, että et ole osallistunut käsittelyyn,
alenee korvauksesi siinä suhteessa kuin tilanteeseen nähden voidaan pitää
kohtuullisena.
9.2. Vahingon käsittely
Kun vahingosta on ilmoitettu, päättää Omocom miten vahinko korvataan. Korvaus
voi olla korjaus, uudelleenhankinta tai käteiskorvaus. Omocomilla on aina oikeus
saada korvattu omaisuus. Omocom vastaa vahinkokulusta mahdollisen
ikävähennyksen jälkeen.
9.3. Virheelliset tiedot vahingon yhteydessä
Jos vakuutettu tai muu vahingon seurauksena korvausta vaativa on tahallaan tai
törkeästä huolimattomuudesta antanut virheellistä tietoa, jättänyt antamatta
tietoa tai kätkenyt tietoa, joka on merkityksellistä korvaukseen oikeutusta
arvioitaessa tämän vakuutuksen mukaan, voidaan korvausta alentaa tai jättää se
kokonaan maksamatta.

10. Vahingon arvioinnin säännöt
Omocomilla on oikeus päättää korjaustapa tai vaihtoehtoisesti korjataanko
vahingoittunut omaisuus, hankitaanko tilalle uusi vai korvataanko se käteismaksuna.
Jos Omocom on hyväksynyt korvauksen korjauksena, tulee sinun olla yhteydessä
luotettavaan korjaajaan ja hankkia hinta-arvio, jonka Omocom hyväksyy. Omocomilla
on sen jälkeen oikeus päättää mistä korvaava tuote hankitaan tai missä omaisuus
korjataan.
Vanhoja tai vaihtoehtoisia osia tulee käyttää sen ollessa mahdollista. Sinun tulee
omaisuuden haltijana tilata korjaus Omocomin päätöksen mukaan ja huolehtia
tarvittaessa reklamaatiosta. Vakuutuksen myöntäjä saa omistusoikeuden kaikkeen
korvattuun menetettyyn omaisuuteen.
10. 1 Vähennystapa
Vahingon määrä on rajoitettu ajoneuvon markkina-arvoon Suomessa välittömästi
ennen vahinkotapahtumaa. Tämä koskee myös ajoneuvon osia ja vakuutettuja
varusteita.
Alle viisi vuotta uudempiin renkaisiin tehdään 20% ikävähennys jokaista ajettua 10
000 kilometriä kohden. Viittä vuotta vanhemmista renkaista ei makseta korvausta.
Jos varusteen markkina-arvoa ei voida määrittää, sovelletaan korvaukseen arvoa
suhteessa uushankita-arvoon alla olevan taulukon mukaisesti.

Tuoteryhmä
Omaisuus
Ääni-, kuva ja
navigointilaitteet
Akku
Suksiboksi,
kattoteline tai
lisävalot
Lastenistuin
Kevytmetallivanteet

Korvausaste prosenteissa uushankinta-arvon mukaan
kuluttajamarkkinoilla
0-12
1-2
2-3
3-4
Sitä
kuukautta
vuotta
vuotta
vuotta
vanhempi
100%
80%
70%
60%
25%
100%
100%

70%
70%

50%
60%

25%
50%

0%
20%

100%
100%

80%
70%

70%
60%

60%
50%

50%
20%

11. Vanhentumisaika
Vakuutuskorvausta tai muuta vakuutusturvaa haluavan on ilmoitettava tämä
Omocomille kymmenen vuoden sisällä vahingon syntymisestä. Muussa tapauksessa
oikeus korvaukseen menetetään.
Jos vakuutusturvaa haluava on esittänyt vaatimuksen vakuutusyhtiölle yllä annetussa
ajassa on määräaika kanteen nostamiselle yritystä vastaan aina vähintään kuusi
kuukautta päivästä, jona yhtiö on todennut antaneensa lopullisen kannan
vaatimukseen.

12. Takautumisoikeus
Koska vakuutuksen myöntäjä on maksanut korvausta vahingosta, siirtyy vakuutuksen
myöntäjälle vakuutetun oikeus vaatia korvausta siltä, joka vahingon seurauksena on
korvausvelvollinen vakuutettua kohtaan.
13. Kiista
Kiista tämän vakuutussopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta käsitellään Ruotsin
käräjäoikeudessa Ruotsin lain mukaan. Katso myös kohta 17 Jos emme pääse
yhteisymmärrykseen.
14. Vakuutuksen myöntäjä
Vakuutuksen myöntää Eir försäkring AB, Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm, sähköposti
info@eirforsakring.se, Omocomin kautta (rekisteröity nimellä Sharin AB), joka on
vakuutusmeklari ja joka on rekisteröity Ruotsin yhtiövirastoon (Bolagsverket).
15. Vakuutussopimuslaki
Tähän vakuutukseen sovelletaan yleisesti Ruotsin vakuutussopimuslakia
(Försäkringsavtalslagen SFS 2005:104).
16. Henkilötiedot
Henkilötietoja käsitellään sekä Omocomin että Eirin toimesta Tietosuojalain (GDPR),
muun sovellettavan lainsäädännön, viranomaisten määräysten sekä sen
henkilötietojen käsittelyä koskevan tiedon mukaan, joka kullakin yrityksellä on omilla
kotisivullaan (omocom.se, bloxcar.fi ja eirforsakring.se). Ole yhteydessä meihin jos
haluat tietyn yrityksen tiedot itsellesi.
17. Jos emme pääse yhteisymmärrykseen
Asian oikaisu
Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen korvausasiassa on sinulla oikeus tehdä
oikaisuvaatimus. Voit joko olla yhteydessä Omocomiin mahdollisen sekaannuksen
selvittämiseksi tai kirjallisesti yhteydessä vakuutusyhtiön reklamaatioista vastaavaan
henkilöön (Eir Försäkring AB). Omocomiin voit olla yhteydessä puhelimitse +46 (0)
8 520 278 70 tai sähköpostilla hello@omocom.se.
Vakuutus- ja finanssivalvonta ja kuluttajalautakunta
Jos asiasi on oikaistu, mutta et silti ole tyytyväinen päätökseen voit olla yhteydessä
vakuutus- ja finanssivalvontaan saadaksesi ilmaisia neuvoja ja ohjeita
korvauskysymyksiin sekä tietoa vakuutussopimuksen ja ehtojen soveltamisesta.
Vakuutus- ja finanssivalvonta
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
Voit myös olla yhteydessä kuluttajalautakuntaan osoitteessa kkv.fi.
Yleinen tuomioistuin
Vakuutuskiistan voi useimmiten käsitellä myös yleisessä tuomioistuimessa.

18. Sanalista – määritelmät
Pakollinen ryhmävakuutus – vakuutus, johon tiettyyn ryhmään kuuluva on liitetty.
Vakuutettu – r yhmän jäsen, joka vuokraa sellaista vakuutettua omaisuutta, joka on
mainittu vakuutuskirjassa.
Vakuutuksenottaja – taho, joka on solminut vakuutussopimuksen vakuutuksen
myöntäjän kanssa.
Vakuutussopimus – sopimus, joka koskee kaikkia vakuutuksia ja joka kattaa
hakemuksen vakuutussopimukseen liittämisestä, kaikkina aikoina voimassa olevat
vakuutusehdot, viimeisin vakuutuslausunto, vakuutussopimuslaki (2005:104) ja Ruotsin
lainsäädäntö yleisesti.
Vakuutussumma – summa, johon vakuutetulla on oikeus vakuutustapahtuman
tapahtuessa.
Vakuutuslausunto – ilmoitus, joka annetaan välittömästi vakuutuksen alkamisen tai
muuttamisen jälkeen ja joka sisältää tiedot vakuutuksen kattavuudesta,
voimassaolosta, perusoikeuksista ja velvollisuuksista koskien vakuutusta sekä
tärkeistä vakuutusturvan rajoituksista.
Vakuutustapahtuma – tapahtuma tai tapahtumat/vahinko tai vahingot, jotka
oikeuttavat korvauksiin vakuutuksesta.
Vakuutuksen myöntäjä – se, joka on solminut vakuutussopimuksen
vakuutuksenottajan kanssa ja on velvollinen maksamaan vakuutuskorvausta
vakuutussopimuksen mukaan, tässä tapauksessa Eir Försäkring AB.
Vakuutusaika – aika, jonka vakuutus on voimassa ja jolta vakuutusmaksu on maksettu.
Ryhmävakuutuksen edustaja –
 osapuoli, joka on solminut ryhmävakuutuksen
vakuutuksen myöntäjän kanssa, tässä tapauksessa Omocom.
Ryhmäsopimus – sopimus vakuutuksen myöntäjän ja ryhmävakuutuksen edustaja
välillä, joka ohjaa sitä vakuutusturvaa, jota ryhmän jäsenet voivat hakea. Voimassa
oleva ryhmävakuutus on edellytys sille, että näiden ehtojen rajoissa voidaan sopia
yksilöllisiä vakuutussopimuksia.
Ryhmän jäsen – se, joka kuuluu ennalta määriteltävään ryhmään ja jolla on oikeus
hakea vakuutusta. Tässä tapauksessa ryhmään kuuluu kaikki ryhmävakuutuksen
edustajan, eli Omocomin, asiakkaat olettaen, että asiakas asuu pysyvästi ja on kirjoilla
Suomessa.

