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Mitä vakuutus kattaa? 

Suppea Komennusmatkavakuutus 

 Matkatapaturman ja -sairauden hoitokulut ilman euromää-

räistä ylärajaa. Hoitokuluturvaa on mahdollista laajentaa 

kattamaan terveydenhoitoa myös mm. terveystarkastusten, 

hammashoidon sekä raskaus- ja synnytyskulujen osalta. 

 Hoitokuluiksi rinnastetaan myös esimerkiksi: 

o Kriisiterapia 

o Kustannukset sairaankuljetuksesta 

o Lähiomaisen matka- ja majoituskustannukset vakuute-

tun luokse, jos vakuutettu on hengenvaarallisessa ti-

lassa 

 Matkan peruuntuminen, keskeytyminen ja myöhästyminen 

Komennusmatkavakuutus (kattaa edeltävien turvien lisäksi) 

 Matkatavarat 

 Matkavastuu 

 Matkaoikeusturva 

Laaja Komennusmatkavakuutus (kattaa edeltävien turvien 

lisäksi) 

 Katastrofiturvat 

Lisätuotteet 

 Kotivakuutus (koti-irtaimisto) 

 Lyhytaikainen työkyvyttömyys, matkatapaturma 

 Pysyvä haitta, matkatapaturma 

 Pysyvä haitta, matkasairaus 

 Kuolemantapausturva, matkatapaturma 

 Kuolemantapausturva, matkasairaus 

Matkatapaturmalla tarkoitetaan komennuksen aikana vakuute-

tun tahtomatta sattunutta äkillistä ja odottamatonta ulkoista 

tapahtumaa, joka aiheuttaa hänelle ruumiinvamman. 

Matkasairaudella tarkoitetaan komennuksen aikana alkanutta 

odottamatonta ja äkillistä sairastumista, joka edellyttää väli-

töntä lääkärinhoitoa tai jonka lääketieteellisen kokemuksen 

mukaan on katsottava saaneen alkunsa komennuksen aikana. 

 

 
Mitä vakuutus ei kata? 

Korvausta ei makseta esimerkiksi: 

 Jos hoitokulu, matkan peruuntuminen, keskeytyminen 

tai myöhästyminen tai pysyvä haitta aiheutuu  

vakuutetun alkoholin tai muun huumaavan aineen käy-

töstä 

 Kuntoutuksesta tai terapiasta (lukuun ottamatta  

kriisiterapiaa) 

 Kivennäisaine-, vitamiini-, ravinto- tai rohdosvalmistei-

den hankkimisesta 

 Kosmeettisesta hoidosta tai leikkauksesta 

 Terveydenhoidosta (esim. rokotukset, terveystarkastuk-

set, hammashoito, raskaus- ja synnytyskulut), ellei va-

kuutukseen ole valittu hoitokuluturvan laajennusta. 

   

 

 
Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita? 

 Komennusmatkavakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on 

aiheutunut sodasta, kapinasta, aseellisesta selkkauk-

sesta tai vastaavasta, vaikka vakuutettu itse ei olisikaan 

osallistunut mainittuihin toimiin. Rajoite voidaan poistaa 

lisäsopimuksella. Ajantasainen lista riskialueista löytyy 

osoitteesta if.fi/warrisks.   

 Komennusmatkavakuutus ei korvaa tapaturmaa tai sai-

rautta, jos vahinko on syntynyt vakuutusehdoissa luetel-

luissa riskialttiissa lajeissa. Rajoite voidaan tietyissä  

tapauksissa poistaa lisäsopimuksella. 

 Vakuutus ei ole voimassa muun työnantajan kuin vakuu-

tuksenottajan toimeksiannosta ja kustannuksella teh-

dyillä työmatkoilla eikä itsenäisenä ammatinharjoitta-

jana tai yrittäjänä tehdyillä työmatkoilla. 

KOMENNUSMatkavakuutus 
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA 
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Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta löydät vakuutuskirjasta ja vakuutusehdoista.  

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä? 

Komennusmatkavakuutuksella vakuutetaan pidemmäksi aikaa ulkomaille töihin lähetettävä työntekijä tapaturmien, sairauksien, matkata-

vara-, oikeusturva- tai vastuuvahinkojen varalta. Vakuutukseen voidaan sisällyttää myös perheenjäsenet. Vakuutus on voimassa 24/7 ko-

mennusmaassa ja sieltä tehtävillä työ- ja vapaa-ajan matkoilla. Laajaan Komennusmatkavakuutukseen kuuluu myös katastrofiturva.  
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Missä vakuutusturva on voimassa? 

 Vakuutusturvat ovat voimassa komennusmatkan ajan sekä työssä että vapaa-aikana kaikkialla maailmassa. 

     

 
Mitkä ovat velvoitteeni? 

 Vakuutuksen voimaantullessa tulee ilmoittaa oikeat tiedot. 

 Vakuutuksen voimassaoloaikana tulee ilmoittaa viipymättä muutoksista ja havaituista virheistä tai puutteista tiedoissa. 

 Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt lisätiedot.  

 Ifin antamia suojeluohjeita tulee noudattaa. 

 Vakuutusmaksu tulee maksaa ajallaan. 

     

 
Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

 If lähettää vakuutusmaksulaskun, joka tulee maksaa viimeistään eräpäivänä laskussa ilmoitetulle pankkitilille.  

 Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan, kuinka monessa erässä vuosimaksu maksetaan ja miten laskut toimitetaan.  

     

 
Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 

 Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja If sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa toistaiseksi. 

 Vakuutusturva päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutusturvan. 

 Myös If voi päättää vakuutuksen tietyissä tilanteissa (esim. vakuutusmaksun laiminlyönti).  

 Vakuutusturva päättyy kuitenkin viimeistään siitä hetkestä, kun vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan tai komennus  

päättyy. 

     

 
Miten irtisanon sopimuksen? 

 Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa. 

 Irtisanominen tulee tehdä vakuutusyhtiölle kirjallisesti.  
 


