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Vakuutusmeklarin toimeksiantosopimus
Lain vakuutusten tarjoamisesta (234/2018) mukainen toimeksiantosopimus.

1. Sopimuksen tarkoitus
Vakuutusten kilpailuttaminen.

2. Toimeksiantaja(t)
Toimeksiantosopimuksen hyväksyneet ja valtakirjan allekirjoittaneet.

3. Kilpailutuksen toteuttaminen
Toimeksiannon perusteella Novum Life Oy (y-tunnus 2560273-7):
•

hankkii toimeksiantajan vakuutustiedot

•

laatii tarjouspyynnön vakuutusyhtiöille

•

vastaanottaa saapuvat tarjoukset ja vertailee tarjousten sisältämät vakuutusmaksut
ja –ehdot sekä mahdolliset erityisehdot

•

muodostaa vakuutusvertailun saapuneista tarjouksista

•

valvoo toimeksiantajan valitseman vakuutusturvan käytännön toteuttamisen

Novum Life Oy:llä on oikeus saatuaan toimeksiantajan vakuutustiedot katsoa, täyttääkö
toimeksiantajan vakuutusturva ym. asetetut kriteerit eli kannattaako vakuutuksia
kilpailuttaa. Mikäli vakuutukset kilpailutetaan, Novum Life Oy käy toimeksiantajan kanssa
läpi toimeksiantajan vakuutustarpeen. Novum Life Oy ja toimeksiantaja ovat päätyneet
tarjousten vertailukelpoisuuden vuoksi siihen, että tarjoukset pyydetään toimeksiantajan
nykyisen vakuutusturvan mukaisina Vakuuttava.fi-yhteenvedolla, jonka perusteella
vakuutusyhtiö tekee päätöksen tarjouksestaan. Mahdollinen yhdessä todettu
vakuutusturvan muutostarve toteutetaan saatettaessa uusi vakuutusturva voimaan.
Tarjoukset pyydetään seuraavilta vakuutusyhtiöiltä: IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy, OP
Vakuutus, LähiTapiola, Fennia, Pohjantähti, Turva sekä POP vakuutus. Kaikki tarjoukset
eivät välttämättä ole identtisiä nykyisen vakuutusturvan kanssa, koska vakuutusyhtiöiden
omavastuissa, ehdoissa ja vakuutusmäärissä voi olla eroavaisuuksia. Tämän vuoksi
vakuutusvertailussa käytetään vastaavia tai lähinnä vastaavia tarjouksia. Mikäli edellä
mainitut eroavaisuudet ovat merkittäviä, ne selvitetään vertailussa.
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Novum Life Oy:llä on oikeus tämän toimeksiantosopimuksen perusteella ja sen
sitoumuksien täyttämiseksi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja
yhteistyökumppaneita ja toimeksiantajan tietoja voidaan luovuttaa edelleen kyseisille
tahoille. Henkilötietojen käsittelyssä Novum Life Oy noudattaa EU:n yleistä tietosuojaasetusta (GDPR) ja Suomen tietosuojalakia. Tietosuojaseloste on luettavissa Novum Life
Oy:n verkkosivuilla www.novum.fi
Vakuutusvertailussa tarjousten mukaisia maksuja verrataan toimeksiantajan sillä hetkellä
voimassaoleviin vakuutusmaksuihin. Mikäli vakuutusyhtiö on toimittanut uuden
vakuutuskauden maksutiedot ennen vakuutusvertailun luovutusta toimeksiantajalle,
vertailussa käytetään poikkeuksellisesti toimeksiantajan uudistumassa olevien
vakuutusten maksuja.
Vakuutusmeklarin suositus perustuu suositeltavan vakuutustarjouksen sisältöön
(omavastuukeskiarvot,
vakuutusmääräkeskiarvot,
turvatasot
ja
kokonaishinta)
suhteutettuna nykyiseen vakuutusratkaisuun sekä muihin saapuneisiin tarjouksiin.
Toimeksianto on voimassa sopimuksen allekirjoituspäivästä lukien kolme kuukautta, jonka
aikana toteutetaan vakuutusten kilpailutus. Asiakas ei saa olla yhteydessä
vakuutusyhtiöihin kilpailutusten osalta sopimuksen voimassaolon aikana.

4. Toimeksiannon palkkioperusteet ja palkkion määrä
Novum Lifen palkkio on 50 % ensimmäisen vuoden vakuutusmaksusäästöstä, jos asiakas
hyväksyy jonkin tarjouksista.
Vakuutusmaksusäästön laskennassa vertaillaan yhteismitallisia vakuutusmaksuja ja
vakuutusturvaa.
Vakuutusmeklaritoiminta on osittain arvonlisäverotonta AVL 44 § mukaisesti. Palkkioihin
lisätään arvonlisävero verottajan kulloinkin voimassa olevien linjausten mukaisesti.
Mahdollista kampanjakoodia käyttäessä, asiakkaan saama alennus lasketaan ennen
laskutusta 50 % vakuutusmaksusäästöstä.

5. Vakuutusmeklarin tiedonantovelvollisuus (Laki
vakuutustentarjoamisesta 33 §)
Novum Life Oy on merkitty vakuutusmeklariksi Suomen Finanssivalvonnan ylläpitämään
vakuutusedustajarekisteriin.
Finanssivalvonta
valvoo
Novum
Life
Oy:n
vakuutusmeklaritoimintaa. Finanssivalvonta antaa pyydettäessä otteita rekisteristä tai
rekisteröinnin voi tarkastaa osoitteesta: www.finanssivalvonta.fi
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Novum Life Oy ei omista suoraan tai välillisesti osuuksia minkään vakuutuksenantajan
ääni-määrästä tai pääomasta. Mikään vakuutuksenantaja tai sen emoyritys ei omista
suoraan tai välillisesti osuuksia Novum Life Oy:n äänimäärästä tai pääomasta.

6. Toimeksiantosopimuksen luottamuksellisuus
Toimeksiantaja ja Novum Life Oy toimivat yhteistyössä ja sitoutuvat antamaan toisilleen
toimeksiannon hoitamisen kannalta kaiken tarvittavan tiedon ja pitämään sen ulkopuolisilta
salassa.

7. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä toimeksiantosopimuksesta ja sen tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet pyritään
ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda
tyydyttävään lopputulokseen, riita-asian voi saattaa Oulun tai Helsingin käräjäoikeuden
käsiteltäväksi. Riidan ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.
Toimeksiantosopimus on laadittu kahtena samansisältöisenä kappaleena tai sähköisenä,
jolloin osapuolet saavat omat sopimuskappaleet ladattua itselleen.
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Toimeksisaaja
Novum Life Oy
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Allekirjoitus ja nimenselvennys

