
Komennusmatkavakuutus
Tuoteseloste, voimassa 1.11.2021 alkaen

Komennusmatkavakuutuksella vakuutetaan pidemmäksi aikaa ulkomaille töihin lähetettävät
työntekijät perheenjäsenineen. Komennusmatkavakuutus helpottaa hoitoon pääsyä, jos vakuutettu 
työntekijä tai perheenjäsen sairastuu tai loukkaantuu tapaturmaisesti komennuksen aikana.
Neuvomme vahingon sattuessa, ohjaamme hyvään hoitopaikkaan ja järjestämme tarvittaessa
erikoissairaankuljetuksen. Ilman vakuutusta ulkomaisen sairaanhoidon ja ambulanssilentojen
kustannukset saattavat kohota jopa kymmeniin tuhansiin euroihin.

Komennus on kyseessä, kun työnantajan ja ulkomaille
lähetetyn työntekijän välillä on voimassa oleva sopimus  
komennuksesta, ja komennus tosiasiallisesti jatkuu.

Komennusmatkavakuutukseen voit sisällyttää turvaa
seuraavien komennuksella sattuvien tapahtumien
varalta:
• tapaturma
• sairaus
• terveydenhoito (hoitokuluturvan laajennus)
• matkatavaravahinko
• oikeusturvavahinko
• vastuuvahinko
• katastrofitilanteet
• kotivakuutusvahinko.

Vakuutetut henkilöt
Komennusmatkavakuutuksella vakuutetaan ulkomaankomen-
nukselle lähetettyjä työntekijöitä perheineen. Tarvittavia tietoja 
ovat mm. komennusmaat sekä työntekijöiden, puolisojen ja 
lasten lukumäärät kussakin maassa. Nimiluettelo vakuutetta-
vista henkilöistä on pakollinen tieto silloin, kun vakuutus saate-
taan voimaan.

Turvatasot
Vakuutuksen laajuus on mahdollista valita kolmesta eri vaihto-
ehdosta:
• Suppea komennusmatkavakuutus
• Komennusmatkavakuutus
• Laaja komennusmatkavakuutus.

Suppea komennusmatkavakuutus antaa turvaa tapaturman ja 
sairauden hoitokulujen sekä matkan peruuntumisen, keskeyty-
misen ja myöhästymisen varalta.

Keskimmäisen turvatason komennusmatkavakuutukseen 
sisältyvät edellä mainittujen turvien lisäksi myös matkatavarat, 
matkavastuu ja matkaoikeusturva.

Laaja komennusmatkavakuutus sisältää edellä mainittujen 
turvien lisäksi myös katastrofiturvat.

Turvaa voi laajentaa valitsemalla lisäksi yhden tai useamman 
valinnaisen lisätuotteen.

Hoitokuluturvan vakuutusmäärässä ei ole euromääräistä 
ylärajaa. Muille turville on sovittu enimmäiskorvausmäärä, 
joka ilmenee vakuutuskirjalta.



Voimassaolo
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa koko komenuksen 
ajan sekä työssä että vapaa-aikana. Se kattaa myös komen-
nuksen aikana komennuskohteesta kotimaahan ja muualle 
tehdyt vapaa-ajan matkat.

Vakuutus ei ole voimassa muun työnantajan kuin vakuutuksen-
ottajan toimeksiannosta ja kustannuksella tehdyillä työmat-
koilla.

Mitä komennusmatkavakuutuksesta 
voidaan korvata?
Komennusmatkavakuutus korvaa komennuksen aikana äkilli-
sesti ja ennalta arvaamatta sattuneita vahinkoja vakuutuseh-
tojen ja valitun turvalaajuuden mukaisesti. Korvauksen määrään 
vaikuttavat mm. vakuutusmäärät, omavastuut sekä matkatava-
ravahingoissa mahdolliset ikävähennykset.

Matkatapaturmalla tarkoitetaan komennuksen aikana
vakuutetun tahtomatta sattunutta äkillistä ja odottamatonta 
ulkoista tapahtumaa, joka aiheuttaa hänelle ruumiinvamman. 
Matkatapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta 
sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltu-
minen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen huomattavasta vaihte-
lusta äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun 
aineen aiheuttama myrkytys.

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. 
Tästä vakuutuksesta korvattavaksi sairaudeksi ei katsota 
sairautta, josta vakuutetulla on ollut selviä oireita tai jonka 
vuoksi hän on käynyt lääkärissä ennen komennuksen alkua.

Hoitokulut
Vakuutuksesta korvataan matkatapaturman ja -sairauden 
hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa. Turva kattaa kotiin-
kuljetuskustannukset, kun sattuu vakava matkatapaturma tai 
-sairaus. Vakuutus korvaa myös lähiomaisen matka- ja majoi-
tuskustannukset vakuutetun luokse ja takaisin, jos vakuutettu 
on korvattavan sairauden tai tapaturman vuoksi hengenvaa-
rassa. Hoitokuluturvaan sisältyy aina myös kriisiterapiaturva, 
joka kattaa vakuutusehdoissa mainituista matkalla sattuneista 
tapahtumista aiheutuneita psyykkisen trauman terapiahoitoja.
Matkatapaturman tai -sairauden hoidosta syntyneitä kuluja 
korvataan valitun korvausajan mukaisesti siltä osin, kuin niitä ei 
korvata jonkin lain tai sosiaaliturvasopimuksen perusteella.

Hoitokuluturvan laajennus on valinnainen lisäturva hoitokulu-
turvan yhteydessä. Laajennus korvaa terveydenhoitokuluja 
kuten terveystarkastuksia, rokotuksia, silmälasien hankintaa 
sekä lasten puhe- ja toimintaterapiaa.

Tämän lisäksi on mahdollista valita kaksi lisäturvaa:
•  Hammashoito (mm. hammastarkastukset, hampaiden 

perushoito ja hammassairauksien hoito)
•  Raskaus- ja synnytyskulut (mm. äitiysneuvolakäynnit ja 

synnytyksestä aiheutuneet sairaalakulut).

Matkan peruuntuminen, keskeytyminen ja 
myöhästyminen
Tästä turvasta korvataan matkan peruuntumisesta, keskeyty-
misestä ja matkalta myöhästymisestä aiheutuneita kustan-
nuksia. Matkan peruuntumisella tarkoitetaan sitä, että matkalle 
lähtö estyy kokonaan. Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan 
alkaneen matkan muuttumista siten, että vakuutettu joutuu 
sairaalahoitoon tai palaamaan lähtöpaikkakunnalleen alkupe-
räisestä suunnitelmasta poiketen. 
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Vakuutuksesta korvattavia matkan peruuntumisen tai keskey-
tymisen syitä voivat olla esimerkiksi vakuutetun tai hänen lähi-
omaisensa äkillinen sairastuminen, tapaturma tai kuolema, 
vakava omaisuusvahinko tai matkakohteeseen kohdistuva 
viranomaisen antama määräys poistua alueelta.

Matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan vakuutetun myöhästy-
mistä matkan alkamispaikalta tai jatkoyhteydestä mm. kulku-
neuvoa kohtaavan sääesteen, teknisen vian tai liikenneonnetto-
muuden takia.

Matkatavarat
Tästä turvasta korvataan vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuu-
tetun henkilökohtaiselle, matkalla mukana olevalle omaisuu-
delle, tai tähän rinnastettavalle, vakuutetun käyttöön tarkoite-
tulle työnantajan omaisuudelle.

Matkatavaravakuutuksen yhteyteen on mahdollista liittää koti- 
ja ajoneuvovakuutuksen omavastuuturva. Siitä korvataan 
ehtojen mukaisin edellytyksin omavastuuosuus vakuutetun 
henkilökohtaisesta vakuutuksesta korvattavasta vahingosta, 
joka sattuu työmatkan aikana vakuutetun tyhjillään olevalle 
kodille, yksityiskäytössä olevalle autolle tai vuokra-autolle.

Matkavastuu
Tästä turvasta korvataan matkalla yksityishenkilönä toiselle 
aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on 
voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa. Lisäksi korvataan 
tällaisen vahingonkorvausvastuun selvittämisestä aiheutuneet 
kulut, enintään vakuutusmäärään saakka.

Matkaoikeusturva
Tästä turvasta korvataan vakuutetulle aiheutuneita välittömiä ja 
kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheu-
tuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemus-
asioissa yksityishenkilönä.

Katastrofiturvat
Laaja komennusmatkavakuutus sisältää aina evakuointiturvan 
ja karanteeniturvan. Kidnappaus- ja kaappausturvan sisällyttä-
minen on valinnaista. Kyseisistä turvista voidaan korvata 
seuraavia tapahtumia:
•  Evakuointiturvasta korvataan vakuutetun evakuointi, jos 

vakuutettuun kohdistuu matkan aikana välitön vaara vakuu-
tuksesta korvattavan vakuutustapahtuman vuoksi (esim. 
luonnonkatastrofi, vakava epidemia, terroriteko, väkival-
taiset levottomuudet) ja evakuointi katsotaan välttämättö-
mäksi.

•  Karanteeniturvasta korvataan kohtuulliset ja välttämät-
tömät ylimääräiset majoituskustannukset enintään 14 vuoro-
kauden ajalta, jos vakuutettu joutuu matkan aikana ennalta 
arvaamattomasti viranomaisten asettamaan karanteeniin 
asuinmaansa ulkopuolella.

•  Kidnappaus- ja kaappausturvasta maksetaan vakuutetulle 
päivärahamuotoista korvausta fyysisestä ja henkisestä kärsi-
myksestä siltä ajalta, jonka laiton vapaudenmenetys kesti, 
jos vakuutettu kidnapataan tai lentokone, jossa vakuutettu 
matkustaa, kaapataan työmatkan aikana.

Valinnaiset lisätuotteet

Lyhytaikainen työkyvyttömyys, tapaturma
Tästä turvasta maksetaan 18–75-vuotiaalle vakuutetulle päivä-
rahaa työkyvyttömyysajalta, jos vakuutetulle aiheutuu vähin-
tään 20 %:n suuruinen työkyvyttömyys matkatapaturman 
johdosta. Korvausta maksetaan enintään vuoden ajalta.

Pysyvä haitta, tapaturma
Tästä turvasta maksetaan pysyvän haitan korvaus, jos vakuute-
tulle aiheutuu vakuutusturvan voimassaoloaikana sattuneen 
matkatapaturman seurauksena vähintään 10 %:n suuruinen, tai 
silmä- ja sormivammoissa vähintään 5 %:n suuruinen lääketie-
teellisesti arvioitu pysyvä, yleinen haitta. Haitan tulee ilmetä 
kolmen vuoden kuluessa matkatapaturman sattumisesta.

Pysyvä haitta, sairaus
Tästä turvasta maksetaan pysyvän haitan korvaus, jos vakuute-
tulle aiheutuu vakuutusturvan voimassaoloaikana alkaneen 
matkasairauden seurauksena vähintään 10 %:n suuruinen 
lääketieteellisesti arvioitu pysyvä, yleinen haitta. Haitan tulee 
ilmetä vuoden kuluessa siitä kun vakuutettu kävi ensimmäisen 
kerran lääkärissä kyseisen matkasairauden vuoksi.

Kuolemantapausturva, tapaturma
Tästä turvasta maksetaan kuolemantapauskorvaus edunsaajille, 
kun vakuutuksen voimassaolon aikana sattunut matkatapa-
turma aiheuttaa vakuutetun kuoleman kolmen vuoden kuluessa 
matkatapaturman sattumisesta.

Kuolemantapausturva, sairaus
Tästä turvasta maksetaan kuolemantapauskorvaus edunsaajille, 
kun vakuutuksen voimassaolon aikana alkanut matkasairaus 
aiheuttaa vakuutetun kuoleman kuuden kuukauden kuluessa 
siitä päivästä kun vakuutettu kävi ensimmäisen kerran lääkä-
rissä kyseisen matkasairauden vuoksi.

Kotivakuutus
Tästä turvasta korvataan vakuutetun komennusmaassa sijaitse-
vassa asunnossa olevaan irtaimistoon kohdistuvat äkilliset ja 
ennalta arvaamattomat esinevahingot vakuutuskirjassa ja 
-ehdoissa määritellyn enimmäismäärän mukaisesti.

Esimerkkejä rajoituksista
Vaikka komennusmatkavakuutus on kattava, aivan kaikista 
vahingoista ei kuitenkaan ole mahdollista saada korvausta. 
Esimerkiksi törkeä huolimattomuus, lainvastainen teko, alko-
holin tai huumausaineiden vaikutus vahinkojen syntyyn sekä 
puutteet ja virheellisyydet vakuutuksen voimassapidossa tai 
vahingon torjumisessa voivat estää korvaamisen tai rajoittaa 
sitä.

Vakuutusturvan ulkopuolelle on rajattu myös:
•  tahallisesti aiheutetut tai odotettavissa olevat vahingot
•  itsemurhan tai itsemurhayrityksen aiheuttama kuolema, 

vamma tai sairaus
•  vahinko, joka on aiheutunut sodasta, kapinasta, aseellisesta 

selkkauksesta tai vastaavasta, vaikka vakuutettu itse ei olisi-
kaan osallistunut mainittuihin toimiin. Rajoitus voidaan 
poistaa lisäsopimuksella. Ajantasainen lista riskialueista 
löytyy osoitteesta if.fi/warrisks.

http://if.fi/warrisks


•  leikkaus-, hoito- tai muun lääkinnällisen toimenpiteen 
aiheuttama sairaus tai vamma, paitsi jos kyseinen toimen-
pide on näiden vakuutusehtojen perusteella korvattavaa 
sairauden tai vamman hoitoa

•  tapaturma tai sairaus, joka on syntynyt vakuutusehdoissa 
luetelluissa riskialttiissa lajeissa (mm. kiipeily, moottoriur-
heilu, kamppailulajit, sukellus). Rajoitus voidaan poistaa lisä-
sopimuksella. Rajoitus ei koske kuolemantapausturvaa.

Tapaturmaturvista ei korvata sairauksia eikä sairausturvista 
tapaturmia. Tapaturmana ei korvata myöskään
•  hyönteisen tai punkin pureman tai piston aiheuttamaa 

vahinkoa
•  vamman aiheuttamia psyykkisiä seurauksia.

Lisäksi vakuutuksessa on joitakin turvakohtaisia rajoituksia, 
joista löydät esimerkkejä alta. Kaikki rajoitukset on kerrottu 
vakuutusehdoissa.

Hoitokuluturva
Korvausta ei makseta muun muassa:
•  kuntoutuksesta tai terapiasta
•  fysioterapiasta tai siihen rinnastettavasta muusta hoidosta
•  plastiikkakirurgisesta tai kosmeettisesta hoidosta, tutkimuk-

sesta, toimenpiteestä tai leikkauksesta tai niiden aiheutta-
mista komplikaatioista tai myöhemmistä korjaustoimenpi-
teistä 

•  hammassairauden tai purentaelinten hoidosta
•  terveystarkastuksista, rokotuksista tai muusta ennaltaeh-

käisevästä hoidosta
•  raskauteen, synnytykseen tai lapsettomuuteen liittyvästä 

hoidosta
•  pysyvistä lääkinnällisistä apuvälineistä
•  näkökyvyn heikentymiseen, taittovirheeseen tai karsastuk-

seen liittyvästä hoidosta, silmälaseista tai piilolaseista
•  kivennäisaine-, vitamiini- tms. valmisteista tai niihin  

liittyvästä tutkimuksesta tai hoidosta
•  fysiologisiin muutoksiin liittyvistä lääkkeistä, tutkimuksista 

tai hoidoista (esim. ikääntyminen, vaihdevuodet, erektiohäi-
riöt)

•  välillisistä kustannuksista (esim. matkakulut, yöpymiskustan-
nukset, ansionmenetys).

Vakuutuksen ulkopuolelle on rajattu ennen komennusmatkan 
alkamista alkaneet sairaudet ja sattuneet tapaturmat. Ennen 
komennusmatkaa alkaneesta sairaudesta korvataan vain ensia-
puluontoisen hoidon kulut enintään kahden viikon ajalta sekä 
kustannukset lääketieteellisesti välttämättömästä sairaankulje-
tuksesta, silloin kun olemassa oleva sairaus odottamattomasti 
pahenee matkan aikana.

Matkan peruuntuminen, keskeytyminen ja 
myöhästyminen 
Korvausta ei makseta muun muassa:
•  peruuntumisesta, jonka syy on ilmennyt ennen vakuutuksen 

tekemistä tai matkan varaamista
•  kuluista, joista on mahdollista saada korvausta matkan- tai 

kuljetuksenjärjestäjältä
•  viivästymisestä, joka aiheutuu lakosta, työsulusta tai muista 

vastaavista toimista (valinnainen viivästymisturva)

Lyhytaikainen työkyvyttömyys, tapaturma
Korvausta ei makseta muun muassa silloin, jos työkyvyttömyys 
aiheutuu
•  oireista, joita ei lääkärintutkimusten perusteella voida  

pitää perusteltuina
•  vahingosta, joka kuuluu korvattavaksi urheilijoiden  

tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaisesta 
ammattiurheilijan tapaturmaturvasta.

Pysyvä haitta, tapaturma/sairaus
Korvausta ei makseta muun muassa silloin, jos pysyvä haitta 
aiheutuu
•  plastiikkakirurgisesta tai kosmeettisesta hoidosta, tutkimuk-

sesta, toimenpiteestä tai leikkauksesta tai niiden aiheutta-
mista komplikaatioista tai myöhemmistä korjaustoimen- 
piteistä.

Matkatavarat
Korvausta ei makseta muun muassa vahingosta, joka johtuu
•  vilpillisestä menettelystä
•  omaisuuden hukkaamisesta
•  tavaran tavanomaisesta käytöstä ja kulumisesta
•  mukana olevista syövyttävistä tai tahraavista aineista
•  mukana olevien nesteiden vuotamisesta tai pullojen särky-

misestä
•  normaaleista sääolosuhteista ja luonnonilmiöistä
•  hyönteisistä tai tuhoeläimistä
•  viranomaisen toimenpiteestä.
 
Matkatavaraksi ei katsota moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, perä-
vaunuja, vesi- tai ilma-aluksia, edellä mainittujen osia tai tarvik-
keita, kauppatavaroita, tavaranäytteitä, mainosmateriaalia ja 
-lahjoja, valokuvia, piirustuksia, käsikirjoituksia, suunnitelmia, 
kokoelmia tai näiden osia, tietokoneohjelmistoja tai tietovälinei-
siin tallennettuja tietoja, muuttotavaroita, asuinirtaimistoa, 
eläimiä, kasveja, arvopapereita, sekkejä, pankki- tai luottokort-
teja tai rahaa.

Matkavastuu
Korvausta ei makseta muun muassa vahingosta, joka
•  on henkilö- tai esinevahinkoon liittymätön puhdas  

taloudellinen vahinko
•  aiheutuu vakuutuksenottajalle tai muulle vakuutetulle  

itselleen
•  liittyy tulon hankkimiseen tai ansiotoimintaan
•  aiheutuu vakuutetun osallistumisesta toimintaan, joka 

yleisen kokemuksen mukaan saattaa aiheuttaa henkilö- tai 
omaisuusvahinkoja

•  on vakuutetun vastuulla yksinomaan sopimuksen, 
sitoumuksen tai lupauksen perusteella

•  aiheutuu purjeveneen, rekisteröitävän veneen, aluksen, 
ilma-aluksen, moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen  
laitteen käyttämisestä

•  aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu on ottanut  
valmistaakseen, asentaakseen, korjatakseen, kuljettaakseen 
tai säilyttääkseen

•  aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu tai joku muu  
hänen lukuunsa on vuokrannut tai lainannut

•  aiheutuu sodasta, sotatoimen tapaisesta tapahtumasta, 
lakosta tai työnseisauksesta.



Matkaoikeusturva
Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia
•  asiassa, jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys
•  asiassa, jonka riitauttamista ei voida osoittaa
•  asiassa, joka koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkor-

vausvaatimusta, jos vastuuvakuutus kattaa vahingonkor- 
vausriskin

•  asiassa, jossa on kysymys siitä, ovatko vakuutetun ilmoitta-
masta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset 
joko kokonaan tai osittain korvattavia tästä vakuutuksesta

•  oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta
•  rikosilmoituksen tekemisestä ja rikosasian esitutkinnasta.

Vakuutus koskee vakuutettua ainoastaan yksityiselämään  
liittyvissä asioissa, jotka ovat sattuneet matkalla ja liittyvät  
välittömästi matkaan ja matkustamiseen.

Kotivakuutus
Vakuutus ei kata seuraavaa omaisuutta:
•  moottoriajoneuvoja, perävaunuja tai asuntovaunuja
•  veneitä, ilma-aluksia tai muita vastaavia aluksia
•  edellä mainittujen ajoneuvojen ja alusten osia ja varusteita
•  lemmikki- tai muita eläimiä
•  rahaa ja luottokortteja
•  muualla kuin asunnon sisällä oleva varkaudelle altista  

omaisuutta (esim. korut, antiikki, taideteokset, tietokoneet, 
puhelimet, mobiililaitteet, soittimet, työkalut, alkoholi, aseet, 
arvokkaat asiakirjat ja muu arvo-omaisuus)

•  ammattikäyttöön tai yritystoimintaan käytettävää tai  
tarkoitettua omaisuutta

• tietovälineisiin sisältyviä tietoja, tiedostoja ja ohjelmia
• käsikirjoituksia, tutkielmia, opinnäytteitä ja muita  

vastaavanlaisia asiakirjoja
• henkilökohtaista omaisuutta, joka sisältyy matkatavaratur-

vaan.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut:
•  omaisuudelle tai esineelle suunnittelu-, asennus-, käsittely-, 

käyttö- tai työvirheestä taikka rakenne-, valmistus- tai aine-
viasta

•  urheiluvälineen ja -varusteen rikkoutumisesta tai menettä-
misestä, kun sitä käytetään tarkoitukseensa

•  sellaisesta syystä, että se voidaan korvata jonkin erityislain, 
takuun, muun sitoumuksen tai vakuutuksen perusteella 
taikka julkisista varoista.

Pidä huolta – suojeluohjeet 
Vakuuttamiseen liittyy myös suojeluohjeita – niitä noudatta-
malla ehkäiset vahinkojen syntymistä ja pienennät vahinkoja. 
Suojeluohjeiden laiminlyönnistä saattaa seurata korvauksen 
alentaminen tai epääminen. Suojeluohjeissa valvonnalla tarkoi-
tetaan jatkuvaa silmälläpitoa.

Yleiset suojeluohjeet
•  Lakeja, asetuksia sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja 

ohjeita tulee noudattaa
•  Koneiden ja laitteiden tai vaihto-omaisuuden säilytys-, käsit-

tely-, käyttö- ja huolto-ohjeita tulee noudattaa
•  Tulta, palavia nesteitä ja kaasuja, räjähtäviä ja muita vaaral-

lisia aineita on käsiteltävä huolellisesti niin, ettei niistä 
aiheudu vaaraa ja vahinkoa.

•  Vahingon sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutuksenot-

tajan ja muun korvaukseen 
oikeutetun tulee ryhtyä välittö-
mästi suojaus- ja pelastustoimiin 
sekä muutoinkin kykyjensä 
mukaan huolehtia vahingon 
torjumisesta tai rajoittamisesta.

Suojeluohjeet varkaus-, 
ryöstö ja ilkivaltavahinkojen 
välttämiseksi
Matkatavaran säilytystilojen ikku-
noiden, luukkujen, ovien ja muiden 
vastaavien tulee olla lukittuina. Avaimista on pidettävä huolta ja 
säilytettävä turvallisessa paikassa. Avaimeen ei saa merkitä 
nimeä ja osoitetta, joka voi paljastaa avaimen löytäjälle omai-
suuden sijainnin. Mukana olevaa omaisuutta on varkausva-
hingon välttämiseksi valvottava. Jos hotellihuoneessa tai 
muussa vastaavassa paikassa säilytetään arvokkaita laitteistoja 
ja esineitä kuten koruja, optisia laitteita, käteistä tai arvopape-
reita, niiden on oltava asianmukaisessa lukitussa tilassa, jos se 
esineen käyttö, koko ja olosuhteet huomioon ottaen on mahdol-
lista. Arvopaperit, raha ja pankki- tai luottokortit tulee vakuu-
tetun poissa ollessa säilyttää hotellin kassakaapissa tai arvoesi-
neiden säilyttämistä varten varatuissa tallelokeroissa. Pankki- ja 
luottokorttien tunnuslukua ei saa säilyttää korttien mukana. 
Sekkien tai pankki- tai luottokorttien katoamisesta on välittö-
mästi ilmoitettava pankeille ja luottolaitoksille mahdollisen 
väärinkäytön estämiseksi.

Irtainta esinettä, laitteistoa, koruja, käteistä tai arvopapereita ei 
saa jättää ilman vakuutetun valvontaa lukittuunkaan, pysäköi-
tyyn tai kolmannen henkilön huostaan jätettyyn ajoneuvoon, 
matkailuperävaunuun tai veneeseen, jjos esineen, laitteiston, 
korujen, käteisen tai arvopapereiden yhteisarvo ylittää 600 
euroa. Jos taas omaisuutta jätetään alle 600 euron arvosta 
autoon, matkailuperävaunuun tai veneeseen taikka hotellihuo-
neeseen, se on sijoitettava niin, ettei se ole tarpeettomasti  
ulkopuolisen nähtävissä.

Suojeluohjeet matkatavaran  
kuljetusvahingon välttämiseksi
Kuljetettava omaisuus on pakattava niin, että se kestää tavan-
omaiset sään ja kuljetuksen rasitukset. Syövyttävät ja tahraavat 
esineet sekä nesteitä sisältävät pullot tulee pakata suojaavasti 
erikseen muusta matkatavarasta. Arvoesineet tulee kuljettaa 
käsimatkatavaroissa. 

Vakuutus on sopimus
Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Vakuutuksenottajan 
tulee antaa oikeat ja täydelliset tiedot sopimusta tehtäessä. 
Sopimuksen perusteella määräytyy vakuutusturvan laajuus ja 
omavastuu ja sen perusteella maksetaan korvaus vahingon 
yllättäessä. Sopimuksen keskeinen sisältö kerrotaan vakuutus-
kirjassa.

Vakuutusmaksu ja sen maksaminen
Vakuutuksen maksuun vaikuttavat muun muassa
• työntekijöiden lukumäärä
• mukana matkustavien perheenjäsenten lukumäärät
• komennuksen kohdemaa
• vakuutuksen voimassaolo
• vakuutusturvan laajuus. 

Lue lisää:
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Ilmoitathan meille heti, jos yllä mainitut tiedot muuttuvat.

Vakuutus pysyy voimassa, kun vakuutusmaksu maksetaan 
viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu, 
If irtisanoo vakuutuksen päättymään 14 vuorokauden kuluttua 
irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Henkilövakuutus, joka on päättynyt muun kuin ensimmäisen 
vakuutusmaksun suorittamatta jättämisen vuoksi, tulee uudel-
leen voimaan, jos vakuutuksenottaja maksaa suorittamatta 
jätetyn vakuutusmaksun kuuden kuukauden kuluessa vakuu-
tuksen päättymisestä. Jos vakuutus tulee uudelleen voimaan, 
vakuutuksenantajan vastuu alkaa maksun suorittamista seuraa-
vasta päivästä.

Vakuutus tulee voimaan sen sisältöisenä kuin se olisi, jos 
vakuutus ei olisi lainkaan välillä päättynyt.

Jos vakuutuksenottaja on yritysasiakas tai kysymyksessä on 
ryhmävakuutus ja vakuutusyhtiö ei kuitenkaan halua saattaa 
päättynyttä vakuutusta uudelleen voimaan, se ilmoittaa 14 
vuorokauden kuluessa vakuutusmaksun suorittamisesta vakuu-
tuksenottajalle, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan.

Vakuutussopimuksen muuttaminen ja sen  
päättyminen
Vakuutus on voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan. 
Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksenottajan tulee 
ilmoittaa viipymättä mahdollisista muutoksista tai virheistä 
vakuutuksenottajaa tai vakuutettuja koskevissa tiedoissa. 

Vakuutusyhtiö voi muuttaa vakuutusehtoja ja -maksuja vakuu-
tuskauden vaihtuessa vakuutusehdoissa kerrotuilla edellytyk-
sillä. Lisäksi vakuutusyhtiö voi tehdä niihin muutoksia, jotka 
eivät vaikuta vakuutusturvasi keskeiseen sisältöön. Muutoksista 
ilmoitamme sinulle etukäteen.

Vakuutuksesi voi päättyä:
•  kun ilmoitat siitä kirjallisesti yhtiöömme
•  kun komennus päättyy (ilmoitathan asiasta yhtiöömme)
•  kun vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan päättyy
•  vakuutusyhtiön päätöksellä kesken vakuutuskauden, jos 

vakuutusmaksua ei ole maksettu
•  vakuutusyhtiön päätöksellä muissa vakuutusehdoissa ja 

laeissa mainituissa tilanteissa.


