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Tietoesite vakuutustuotteista
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Vakuutusehdoista löytyvät täydelliset tiedot vakuutustuotteesta

Tuote: Matkavakuutus

Minkälaisesta vakuutuksesta on kyse?
Matkustajavakuutus korvaa sekä sairauden että tapaturman johdosta aiheutuneet hoitokulut matkan aikana. Vakuutukseen sisältyy
välttämätön kotiinkuljetus. Matkatavara- ja vastuuvakuutus korvaa matkatavaroille aiheutuneita vahinkoja sekä varkausvahinkoja,
vastuuvakuutus korvaa kolmannelle henkilölle aiheutuneita vahinkoja. Matkavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, siinä ei ole
yläikärajaa lukuun ottamatta päiväkorvauksen osuutta. Vakuutuksen voi ottaa vuosimatkavakuutuksena tai määräaikaisena
vakuutuksena. Lisämaksusta määräaikainen vakuutus on voimassa myös kilpaurheilussa sekä fyysisessä työssä.

Mitä vakuutukseen sisältyy?
Matkustajavakuutus:
 Sairauden ja tapaturman hoitokulut ilman
ylärajaa
 Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta

alkamispaikkaan tai jatkokuljetuksen
alkamispaikkaan sään, teknisen vian tai
luonnonkatastrofin vuoksi. Todistus myöhästymisen
syystä vaaditaan.
 Odottaminen: Korvausta suoritetaan jos vakuutettu
joutuu odottamaan yli kuusi tuntia Suomesta tai

 Kuolinkorvaus tapaturman johdosta, voi valita
vakuutusta ottaessa
 Päiväkorvaus, myönnetään 18-64-vuotiaille,
voi valita vakuutusta ottaessa
 Matkan peruuntuminen: Peruuntumisesta
korvataan kulut, joista vakuutettu on matkan
järjestäjän tai palvelun tuottajan matkaehtojen

Ruotsista ulkomaille suuntautuvan matkan, tai sieltä
paluun alkamispaikalla sen vuoksi, että yleistä
kulkuneuvoa, jolla pitäisi matkustaa, ei voida käyttää.
 Kotiinkuljetus vakavan sairastapauksen tai kuoleman
johdosta.
 Omat alle 12-vuotiaat lapset kuuluvat vakuutukseen
matkustaessaan vanhempien kanssa.

mukaan vastuussa. Korvausta suoritetaan siltä
osin, jota vakuutuksenottaja tai vakuutettu ei
ole saanut matkanjärjestäjältä tai palvelun
tuottajalta tai olisi ollut oikeutettu saamaan

 Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.
Matkatavara- ja vastuuvakuutus:
 Korvaa matkatavaroiden varkaudesta, vahingosta ja

korvausta. Enimmäiskorvaus on 1000

myöhästymisestä aiheutuneita kuluja sekä matkan

euroa/vakuutettu.

aikana kolmannelle osapuolelle aiheutuneita

 Matkan keskeytyminen: Korvausta suoritetaan
välttämättömistä ylimääräisistä kuluista uuden
kotimatkan johdosta, etukäteen maksetuista

vahinkoja. Vakuutukseen sisältyy oikeusturva.
 Vakuutusmäärä käy ilmi vakuutuskirjasta.
Matkatavaravakuutukseen sisältyy vakuutusvero.

palveluista ja retkistä, jos matkan
keskeytyminen on aiheutunut pakottavalla
tavalla esim. äkillisestä sairastumisesta tai
vakuutetun huomattavasta
omaisuusvahingosta. Ainoastaan

 Omat alle 12-vuotiaat lapset kuuluvat vakuutukseen
matkustaessaan vanhempien kanssa.
 Matkatavaravakuutuksessa ei ole omavastuuta.
Matkavastuuvakuutuksen omavastuu on 50 euroa.

valmismatkoista suoritetaan korvausta
menetetyiltä matkapäiviltä.

Mitä vakuutus ei kata?
 Myöhästyminen: Myöhästyminen korvataan,
jos vakuutettu ei ehdi ajoissa paikalle, kun
yleinen kulkuneuvo, jota vakuutettu on

 Vuosimatkavakuutus on voimassa enintään kolme
kuukautta yhtäjaksoisesti kestävillä matkoilla,
ylimenevälle ajalle tarvitset lisävakuutuksen.

aikonut käyttää, myöhästyy ulkomaille
suuntautuvan matkan tai paluumatkan

 Matkatavaravakuutus ei sisälly automaattisesti
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Mitkä ovat velvoitteeni?
 Sopimusta tehtäessä vastata vakuutusyhtiön
kysymyksiin ennen vakuutuksen ostamista. Jos
antamasi virheelliset tiedot vaikuttavat vakuutuksen
sisältöön, vakuutussopimus ei ole enää sitova.
 Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle

ole peruuttamisoikeutta.

sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen

Onko vakuutuksessa rajoituksia

vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi.

korvausten suhteen?

 Noudattamalla ehdoissamme olevia suojeluohjeita
voit ennaltaehkäistä tai rajoittaa vahingon

Vakuutus ei korvaa kaikkea. Vakuutusehdoissa

syntymistä. Jos olet laiminlyönyt suojeluohjeiden

on selvitetty rajoitukset yksityiskohtaisemmin,

noudattamista, vakuutusyhtiöllä on mahdollisuus

suosittelemme tutustumista niihin. Alla

alentaa tai evätä korvaus kokonaan.

muutama esimerkki vakuutuksessa esiintyvistä
rajoituksista.
 Sairaudesta aiheutuneita hoitokuluja
korvataan korkeintaan 120 vuorokautta
hoidon aloittamisesta ja tapaturmasta
aiheutuneita kuluja korvataan korkeintaan 3
vuotta tapaturman sattumispäivästä lukien. Jo
ennestään olleen sairauden tilan

 Vakuutuksen ottamisen ehtona on, että kuulut
Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Milloin ja kuinka suoritan laskun?
Matkavakuutus on voimassa vasta kun sen on
maksettu. Vakuutusmaksu on maksettava
viimeistään laskussa mainittuun eräpäivään
mennessä. Peruutusturva on voimassa
maksupäivästä lukien, edellyttäen että se on

pahenemisesta korvataan ainoastaan

maksettu viimeistään kolme vuorokautta ennen

ensiapuluonteinen hoito korkeintaan yhden

matkan alkua.

viikon ajalta, näissä tapauksissa ei korvata
kotiinkuljetusta. Kotiin saavuttua korvataan
ainoastaan julkisella sektorilla annettu jatkohoito.

Milloin vakuutus on voimassa ja milloin se
päättyy?
Matkavakuutus on määräaikainen vakuutussopimus,
joka on voimassa vakuutuskirjassa mainitun ajan.

 Lakko ja konkurssi eivät ole korvaukseen
oikeuttavia syitä matkan peruuntumiseen tai
myöhästymiseen. Matkan peruuntumisen syy
ei saa olla ilmennyt ennen matkan varaamista
tai vakuutuksen ottamista.

Miten irtisanon vakuutuksen?
Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen milloin
tahansa. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti.
Yhtiöllä on oikeus veloittaa kahden viikon
määräaikaisen vakuutuksen vakuutusmaksu
vuosimatkavakuutuksen irtisanomisesta.

Missä vakuutus on voimassa?
Matkustaja- ja matkatavaravakuus on voimassa
kaikkialla maailmassa. Suomessa vakuutus on
voimassa matkoilla, jotka ovat vähintään 50
km linnuntietä mitattuna asunnolta,
työpaikalta tai vapaa-ajan asunnolta.

