
Tarjous matkavakuutuksesta FI

Täysturva (42 päivään asti)

Peruutusturvan käsittävä vakuutussopimus on tehtävä heti matkan varaamisen yhteydessä ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivää ennen matkan alkamista. Jos matkan 
varaamisen ja lähtöpäivän välinen aika on enintään 30 päivää, peruutusturvasta on tehtävä sopimus viimeistään kolmen työpäivän kuluessa matkan varaamisesta. Muut vakuu-
tussopimukset on tehtävä ennen matkan alkamista. 

VAKUUTUSMAKSU
Matkan hinta 
enintään

Vakuutus-
maksu per 
henkilö

Koodi

300,– 14,– 601777

600,– 29,– 601778

900,– 39,– 601779

1.200,– 55,– 601780

1.600,– 65,– 601781

2.000,– 79,– 601782

2.500,– 89,– 601783

3.000,– 99,– 601784

Alkaen 3.001,– 115,– 601785

Ylimääräisten kustannusten suoja*)

VAKUUTUSMAKSU
Matkan hinta 
enintään

Vakuutus-
maksu per 
henkilö

Koodi

300,– 8,– 601786

600,– 17,– 601787

900,– 22,– 601788

1.200,– 27,– 601789

1.600,– 33,– 601790

2.000,– 39,– 601791

2.500,– 45,– 601792

3.000,– 52,– 601793

Alkaen 3.001,– 57,– 601794

PERUUTUSTURVAVAKUUTUS

LOMATURVAVAKUUTUS

JATKOYHTEYSVAKUUTUS

MATKATAVARA JA URHEILUVÄLINEVAKUUTUS

MATKAILIJAN TAPATURMAVAKUUTUS

MATKAILIJAN VASTUUVAKUUTUS

OMAVASTUUVAKUUTUS

Kattaa lainmukaisen vakuutuksen omavastuun
 ❍ kattaa kotivakuutuksen omavastu-
uosuuden 1000 euron rajaan asti
 ❍ kattaa moottoriajoneuvovakuutuksen 
 omavastuuosuuden 1000 euron rajaan 
asti
 ❍ kattaa auton, veneen, moottoripyörän, 
 mopon tai polkupyörän vuokrauksen 
 omavastuuosuuden 1000 euron rajaan 
asti.

Suoritukset, katso seuraavat sivut

*) Onko sinulla jo matkavakuutussuoja? Silloin tämä tuote on tarkoitettu juuri sinulle! Tämä tuote liitetään lisäyksenä olemassa olevaan 
 vakuutukseesi. Jos matkavakuutuksesi myöntäjä ei korvaa aiheutunutta vahinkoa tai korvaa sen vain osittain, korvaamme aiheutuneet 
kustannukset hintaluokittelun mukaisessa laajuudessa. Edellytyksenä on, että ilmoitat vahinkotapauksen ensin toiselle vakuutusyhtiölle 
ja että toimitat meille todistuksen toisen vakuutusyhtiön maksamasta korvausmäärästä tai vahinkotapauksen hylkäämisestä.” 

Lähetä vastaus osoitteeseen:

Puhelin: 075 325 2586
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MATKAILIJAN SAIRAUSTURVAVAKUUTUS

PERUUTUSTURVAVAKUUTUS
Vakuutustapahtuman katsotaan tapahtuneen, kun 
sinä joudut tai vakuutusturvan piiriin kuuluva hen-
kilö joutuu äkillisen ja odottamattoman tapahtuman 
kohteeksi etkä sinä tai hän siksi pysty hyväksyttä-
vissä olosuhteissa osallistumaan ostettuun/tilattuun 
tapahtumaan tai ostetulle/tilatulle matkalle. 
Tämä voi johtua esimerkiksi seuraavista seikoista:

 ❍  työpaikan menetys ja siitä johtuva työttömyys 
työsuhteen odottamattoman, liiketoiminnasta 
johtuvan ja työnantajan toimesta tapahtuvan 
irtisanomisen seurauksena 

 ❍  verotettavaa tuloa tuottavan työsuhteen alka-
minen

Omavastuu: Omavastuu on 20 % korvattavista vahingo-
ista, kuitenkin vähintään 25,– euroa vakuutettua henki-
löä kohti.

LOMATURVAVAKUUTUS
Vakuutustapahtuman katsotaan tapahtuneen, kun 
et voi jatkaa tai lopettaa matkaa tai sitä koskevaa 
järjestelyä suunnitelman mukaisesti siksi, että vaku-
utettu tai vakuutusturvan piiriin kuuluva henkilö 
(katso määritelmä Luvusta II) on joutunut jonkin 
seuraavassa mainitun tapahtuman kohteeksi. Vaku-
utustapahtuman katsotaan tapahtuneen myös sil-
loin, jos varattua ja vakuutettua ryhmämatkaa ei 
voida jatkaa tai lopettaa suunnitelman mukaises-
ti siksi, että saattaja jää pois jonkin seuraavassa 
mainitun tapahtuman vuoksi ja vaadittu saattaji-
en vähimmäismäärä alittuu. 
Omavastuu
Omavastuu on 20 % korvattavista vahingoista, kuitenkin 
vähintään 25,– euroa vakuutettua henkilöä kohti.

JATKOYHTEYSVAKUUTUS
Kun lentovaraukseen liittyy vaihto, maksamme kor-
vausta, kun alun perin varatulle jatkolennolle ei 
pääse liityntälennon myöhästymisen vuoksi. Edel-
lytyksenä on se, että lentomatkat lennetään valti-
on hyväksymillä ja rekisteröimillä lentoyhtiöillä ylei-
sesti saatavana olevan ja vahvistetun sekä len-
tokentän ilmoitustauluilla julkaistun aikataulun 
mukaisesti ja että fyysinen voimassaoloalue ja 
myöhästymisen vähimmäispituus vastaavat Luvus-
sa I esitettyä.
Omavastuu: Ei omavastuuta

MATKATAVARA JA URHEILUVÄLINEVAKUUTUS
Vakuutustapahtuman sattuessa (ks. kohta RGV 2; 
rajoitusten osalta kohta RGV 3) maksamme korvaus-
ta aina vakuutusmäärien mukaiseen summaan saak-
ka edellyttäen, että tapahtumat ja esineet on vaku-
utettu Luvun I mukaisesti. Huomaa vakuutustapah-
tumaan liittyvät velvollisuudet Luvun II kohdan 6 
sekä tämän Luvun kohdan RGV 4 mukaisesti.
Käteisen rahan katoamisesta tai vahingoittumises-
ta varkauden, vahingon, kuljetuksen, liikenneonnet-
tomuuden, tulipalon, vuodon tai luonnonkatastrofin 
vuoksi korvataan enintään 200 euroa henkilöä kohti 
ja yhteensä enintään 500 euroa.

MATKAILIJAN TAPATURMAVAKUUTUS

Vakuutusturva kattaa seuraavat tapahtumat 
 Luvun I mukaisesti:

 ❍ Tapaturman aiheuttama terveyshaitta
 ❍ Nyrjähdykset ja nivelsidevammat
 ❍ Hukkuminen tai tukehtuminen

MATKAILIJAN VASTUUVAKUUTUS
Matkan aikana olet turvattu siltä varalta, että jon-
kin jäljempänä mainitun kuolemaan, henkilön fyy-
siseen tai terveyshaittaan (henkilövahinko) tai esin-
eiden vahingoittumiseen tai tuhoutumiseen (omai-
suusvahinko) johtavan vahinkotapahtuman seu-
rauksena joudut näiden seuraamusten vuoksi laki-
sääteisten vastuuvelvollisuutta koskevien yksity-
isoikeudellisten määräysten perusteella vahingon-
korvausvastuuseen ulkopuolista tahoa kohtaan.
Omavastuu: Kohtaan 2.2 sovelletaan omavastuuta 
seuraavasti: lasketusta vahingon määrästä vähennetään 
20 prosentin omavastuuosuus, kuitenkin vähintään 45 
euroa.

MATKAILIJAN SAIRAUSTURVAVAKUUTUS

Vakuutustapahtumaksi luetaan vakuutetun lääke-
tieteellisesti välttämätön hoitaminen sairauden tai 
tapaturman seurauksena. Vakuutustapahtuma 
alkaa sairaanhoidosta ja päättyy, kun hoidontar-
vetta ei lääketieteellisen lausunnon mukaan enää 
ole olemassa. Mikäli hoitoa on sairauden tai tapa-
turman seurausten vuoksi laajennettava eikä tämä 
syynsä puolesta liity tähänastiseen hoitoon, syn-
tyy niiltä osin uusi vakuutustapahtuma. Vakuu-
tustapahtumia ovat myös lääketieteellisesti vält-
tämättömät hoidot, joita edellyttävät raskauteen 
liittyvät ongelmat aikaisesta synnytyksestä 36.  
raskausviikolle saakka, keskenmenot, lääketieteel-
lisesti välttämättömät raskauden keskeytykset sekä 
kuolemantapaukset.
Omavastuu: Omavastuu on vakuutettua tapahtumaa koh-
den 100 euroa.


