KOMENNUSMATKAVAKUUTUS
Tuoteseloste
Voimassa 1.1.2019 alkaen

Komennusmatkavakuutuksella vakuutetaan pidemmäksi aikaa
ulkomaille töihin lähetettävät työntekijät perheenjäsenineen.

Komennus on kyseessä, kun työnantajan ja komennetun
työntekijän välillä on voimassa oleva sopimus komennuk
sesta, ja komennus tosiasiallisesti jatkuu.

MIHIN KOMENNUSMATKAVAKUUTUS
PERUSTUU

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

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

Komennusmatkavakuutuksen tärkeitä tietoja ovat mm.
perheenjäsenten, puolisojen ja lasten lukumäärät ja
komennusmaat. Nimiluettelo vakuutettavista henkilöistä
on pakollinen tieto silloin kun vakuutus saatetaan
voimaan.

MITÄ KOMENNUSMATKAVAKUUTUS
kattaa?

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

Tuotelaajuus on mahdollista valita kolmesta eri vaihtoehdosta:
– Suppea komennusmatkavakuutus
– Komennusmatkavakuutus
– Laaja komennusmatkavakuutus.

Laaja komennusmatkavakuutus sisältää edellä mainittu
jen turvien lisäksi myös katastrofiturvat.

Suppea komennusmatkavakuutus antaa turvaa tapa
turman ja sairauden hoitokulujen sekä matkan peruuntumisen, keskeytymisen ja myöhästymisen varalta.

Turvaa voi laajentaa valitsemalla lisäksi yhden tai useam
man valinnaisen lisätuotteen.

VALITTAVISSA OLEVAT TURVAT
RÄÄTÄLÖIDÄÄN YHDESSÄ TARPEIDESI MUKAINEN KOMENNUSMATKAVAKUUTUSTURVA

Matkavastuu
Matkatavarat

Hoitokulut

SUPPEA
KOMENNUSMATKAVAKUUTUS

Matkan peruuntuminen,
keskeytyminen ja myöhästyminen

KOMENNUSMATKAVAKUUTUS

Matkaoikeusturva

LAAJA KOMENNUSMATKAVAKUUTUS

Katastrofiturvat

Lyhytaikainen työkyvyttömyys,
matkatapaturma
Pysyvä haitta, matkatapaturma
Pysyvä haitta, matkasairaus
Kuolemantapausturva,
matkatapaturma
Kuolemantapausturva, matkasairaus

TUOTTEET

Kotivakuutus, irtaimisto
VALINNAISET LISÄTUOTTEET
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VOIMASSAOLO
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa koko komennuksen ajan. Se kattaa myös komennuksen aikana
komennuskohteesta kotimaahan ja muualle tehdyt vapaa-ajan matkat.
Vakuutus ei ole voimassa muun työnantajan kuin vakuutuksenottajan toimeksiannosta ja kustannuksella tehdyillä
työmatkoilla.

MITÄ KOMENNUSMATKAVAKUUTUS
korvaa ja miten?

Hoitokuluturva sisältää aina matkatapaturman ja

-sairauden hoitokulut ilman euromääräistä ylärajaa.
Turva kattaa kotiinkuljetuskustannukset, kun sattuu va
kava matkatapaturma tai -sairaus. Vakuutus korvaa myös
lähiomaisen matka- ja majoituskustannukset vakuutetun
luokse ja takaisin, jos vakuutettu on korvattavan sairau
den tai tapaturman vuoksi hengenvaarassa. Hoitokulu
turvaan sisältyy aina myös kriisiterapiaturva, joka kattaa
vakuutusehdoissa mainituista matkalla sattuneista tapah
tumista aiheutuneita psyykkisen trauman terapiahoitoja.
Matkatapaturman tai -sairauden hoidosta syntyneitä
kuluja korvataan valitun korvausajan mukaisesti siltä
osin, kuin niitä ei korvata jonkin lain tai sosiaaliturva
sopimuksen perusteella.

Hoitokuluturvan laajennus on valinnainen lisäturva
hoitokuluturvan yhteydessä. Laajennus korvaa terveyden
hoitokuluja, mm. terveystarkastuksia, rokotuksia, silmä
lasien 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 -turva korvaa kyseiset matkantekoon

vaikuttavat tapaukset vakuutusehdoissa mainituissa tilan
teissa. Matkan peruuntumisella tarkoitetaan sitä, että
matkalle lähtö estyy kokonaan. Matkan keskeytymisellä
tarkoitetaan alkaneen matkan muuttumista siten, että
vakuutettu joutuu sairaalahoitoon tai palaamaan lähtö
paikkakunnalleen alkuperäisestä suunnitelmasta poike
ten. Matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan vakuutetun
myöhästymistä matkan alkamispaikalta tai jatkoyhtey
destä mm. kulkuneuvoa kohtaavan sääesteen, teknisen
vian tai liikenneonnettomuuden takia.

Matkatavaraturva kattaa vahingot, jotka aiheutuvat

vakuutetun henkilökohtaiselle, matkalla mukana olevalle,
tai näihin rinnastettavalle, vakuutetun käyttöön tarkoite
tulle työnantajan omaisuudelle.

Matkavastuu kattaa matkalla yksityishenkilönä toiselle

aiheutetun henkilö- tai esinevahingon, josta vakuutettu
on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa. Lisäksi
korvataan tällaisen vahingonkorvausvastuun selvittämi
sestä aiheutuneet kulut, enintään vakuutusmäärään
saakka.

Matkaoikeusturva kattaa vakuutetulle matkalla aiheu
tuneet välittömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeuden
käyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttä
misestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa yksityishenkilönä.
Katastrofiturvat voi sisällyttää laajaan komennusmatka
vakuutukseen:
– Evakuointiturvasta korvataan vakuutetun evakuointi
matkan aikana vaaralliseksi todetulta alueelta, jos
katsomme sen välttämättömäksi
– Katastrofiturvasta korvataan ylimääräisiä majoitus- ja
kuljetuskustannuksia, jos vakuutettu joutuu pakotta
vasti siirtymään etukäteen varaamastaan majoitus
paikasta toiseen esim. tulipalon tai maanjäristyksen
vuoksi.
– Kidnappaus- ja kaappausturvasta maksetaan vakuute
tulle päivärahamuotoista korvausta fyysisestä ja henki
sestä kärsimyksestä siltä ajalta, jonka laiton vapauden
menetys kesti, jos vakuutettu kidnapataan tai
lentokone, jossa vakuutettu matkustaa, kaapataan työ
matkan aikana.
Lisäksi kaiken laajuisiin komennusmatkavakuutuksiin
voi liittää valinnan mukaan seuraavat lisätuotteet:
– Turva tapaturman aiheuttaman lyhytaikaisen työ
kyvyttömyyden varalta (päiväraha)
– Korvaus matkatapaturman ja/tai -sairauden aiheutta
masta pysyvästä haitasta
– Korvaus matkatapaturman ja/tai -sairauden aiheutta
masta kuolemasta
– Kotivakuutus, joka kattaa vakuutetun komennus
maassa sijaitsevassa asunnossa olevaan irtaimistoon
kohdistuvat äkilliset ja ennalta-arvaamattomat
välittömät esinevahingot.
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ESIMERKKEJÄ

rajoituksista
Vakuutus korvaa äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia
tapahtumia. Kuhunkin turvaan liittyy kuitenkin joitakin
rajoituksia. Löydät korvattavat tapahtumat ja vakuutus
turvien rajoitukset vakuutusehdoista.

– jos hoitokulu, pysyvä haitta tai matkan peruuntumi
nen, keskeytyminen tai myöhästyminen aiheutuu
vakuutetun alkoholin tai muun huumaavan aineen
käytöstä.

Alla on kerrottu esimerkkejä komennusmatkavakuutuk
seen liittyvistä rajoituksista.

Komennusmatkavakuutus ei korvaa vahinkoa, joka
– on aiheutunut sodasta, kapinasta, aseellisesta selk
kauksesta tai vastaavasta, vaikka vakuutettu itse ei
olisikaan osallistunut mainittuihin toimiin. Rajoitus
voidaan poistaa lisäsopimuksella. Ajantasainen lista
riskialueista löytyy osoitteesta if.fi/warrisks.
– on syntynyt vakuutusehdoissa luetelluissa riskialttiissa
lajeissa (mm. kiipeily, moottoriurheilu, kamppailulajit,
sukellus). Rajoitus voidaan poistaa lisäsopimuksella.

Korvausta ei makseta esimerkiksi:
– hyönteisen tai punkin puremasta
– vamman aiheuttamista psyykkisistä seurauksista,
pl. kriisiterapia
– vammasta eikä kuolemasta, joka on aiheutunut itse
murhasta tai itsemurhayrityksestä

PIDÄ HUOLTA

– suojeluohjeet
Vakuuttamiseen liittyy myös suojeluohjeita – niitä noudattamalla ehkäiset vahinkojen syntymistä ja pienennät
vahinkoja. Suojeluohjeiden laiminlyönnistä saattaa seurata korvauksen alentaminen tai epääminen.
Suojeluohjeet komennusmatkavakuutuksessa liittyvät mm. matkatavaroiden säilyttämiseen ja kuljettamiseen.
Tutustu vakuutuksen mukana saamiisi suojeluohjeisiin ja toimi niiden mukaan.

VAKUUTUS

on sopimus
Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Vakuutuksen
ottajan tulee antaa oikeat ja täydelliset tiedot sopimusta
tehtäessä. Sopimuksen perusteella määräytyy vakuutus
turvan laajuus ja omavastuu ja sen perusteella maksetaan
korvaus vahingon yllättäessä. Sopimuksen keskeinen
sisältö kerrotaan vakuutuskirjassa.

VAKUUTUSMAKSU JA SEN MAKSAMINEN

Vakuutuksen maksuun vaikuttavat muun muassa
– työntekijöiden lukumäärä
– mukana matkustavien perheenjäsenten lukumäärät
– komennuksen kohdemaa
– vakuutuksen voimassaolo
– vakuutusturvan laajuus.

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 vuoro
kauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.
Henkilövakuutus, joka on päättynyt muun kuin ensim
mäisen vakuutusmaksun suorittamatta jättämisen vuoksi,
tulee uudelleen voimaan, jos vakuutuksenottaja maksaa
suorittamatta jätetyn vakuutusmaksun kuuden kuukau
den kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Jos vakuutus
tulee uudelleen voimaan, vakuutuksenantajan vastuu
alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä.
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Jos vakuutuksenottaja on yritysasiakas tai kysymyksessä
on ryhmävakuutus ja vakuutusyhtiö ei kuitenkaan hakua
saattaa päättynyttä vakuutusta uudelleen voimaan, se
ilmoittaa 14 vuorokauden kuluessa vakuutusmaksun
suorittamisesta vakuutuksenottajalle, ettei se suostu
ottamaan maksua vastaan.

VAKUUTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
JA SEN PÄÄTTYMINEN

Vakuutus on voimassa sovitun vakuutuskauden kerral
laan. Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksenotta
jan tulee ilmoittaa viipymättä mahdollisista muutoksista
tai virheistä vakuutuksenottajaa tai vakuutettuja
koskevissa tiedoissa.

Vakuutusyhtiö voi muuttaa vakuutusehtoja ja -maksuja
vakuutuskauden vaihtuessa vakuutusehdoissa kerrotuilla
edellytyksillä. 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.

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

