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Ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat täydelliset tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Matkavakuutus turvaa matkoilla syntyviä henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Matkavakuutukseen voi sisällyttää joko pelkän matkustajavakuutuksen tai matkatavaravakuutuksen
taikka molemmat. Matkavakuutus voidaan myöntää joko jatkuvana tai matkakohtaisena (määräaikaisena) vakuutuksena. Matkustajavakuutuksen myöntäminen edellyttää tietyissä tilanteissa terveysselvitystä.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus kattaa alla olevan listan mukaiset vakuutusturvat, jos ne ovat
saatavilla vakuutettavalle henkilölle ja valittu vakuutukseen.

Vakuutus ei kata esimerkiksi

Matkustajavakuutus
Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut ilman rahamääräistä ylärajaa, matkasairaudesta 90 vrk ja -tapaturmasta 3 v.
Sisältää myös mahdollisen kotiinkuljetuksen (ambulanssilennon) kustannukset.
Kustannuksia matkan peruuntuessa esim. matkan estävän sairauden
tai tapaturman vuoksi
Menetettyjä matkapäiviä matkan keskeytyessä esim. sellaisen sairauden tai tapaturman vuoksi, jonka vuoksi vakuutettu joutuu matkalla
sairaalahoitoon
Kustannuksia vakuutetun myöhästyessä matkan jatkoyhteydeltä esim.
sääesteen vuoksi
Matkan peruuntumis- ja keskeytymiskustannuksia esim. luonnonkatastrofin tai terrorismin vaikuttaessa matkasuunnitelmiin

ennen vakuutuksen voimaantuloa tai matkaa alkaneita sairauksia ja
syntyneitä vammoja. Olemassa olevan sairauden odottamattomasta ja
äkillisestä pahentumisesta korvataan vain ensiapuluonteisia hoitokuluja matkakohteessa.
kilpaurheilussa ja riskialttiissa harrastuksissa syntyviä vammoja. Vakuutusturvan voi lisämaksusta laajentaa kattamaan myös em. urheilua. Rajoitus ei koske alle 18-vuotiaita.
matkan peruuntumista, jos vakuutusta tehtäessä matkan alkuun on vähemmän kuin kolme vuorokautta
eläimiä, moottoriajoneuvoja, asuntovaunuja, peräkärryjä, muita moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, vesialueita, laitureita, rantarakenteita, yrityksen omaisuutta
matkavastuusta tapaturmaista eikä ilman tuottamusta aiheutettua vahinkoa
matkaoikeusturvasta vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja
vastapuolen oikeudenkäyntikuluja

Kustannukset vainajan kotiinkuljetuksesta
Matkatavaravakuutus
Matkatavaroiden äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot, kuten
esimerkiksi rikkoutuminen, särkyminen, tuhoutuminen ja varkaus

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Korvausta ei makseta esimerkiksi

Kustannuksia välttämättömyystarvikkeiden hankinnasta enintään 80
euroa/vrk, kuitenkin enintään 320 euroa matkustajaa kohden, kun
matkatavarat myöhästyvät vähintään 6 tuntia

jos sairaus tai työkyvyttömyys on aiheutunut alkoholista tai muusta huumaavasta aineesta tai lääkeaineen väärinkäytöstä

Matkan aikana toiselle aiheutetut äkilliset ja ennalta arvaamattomat
henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on lain mukaan korvausvastuussa

hoitokuluista ja sairaalahoidosta, jos ne johtuvat esim. raskaudentilasta tai synnytyksestä. Matkakohteessa raskaudentilasta aiheutuneita
ensiapuluonteisia hoitokuluja korvataan kuitenkin ennen raskausviikkoa 29.

Matkaan ja matkustamiseen liittyvät välttämättömät ja kohtuulliset
asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun
käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa

Lisäturvat

terapian, kuntoutuksen ja fysikaalisen hoidon kustannuksista
hammassairauksista lukuun ottamatta äkillisen hammassäryn poistamiseksi välttämätöntä ensiapuluonteista hoitoa matkakohteessa
omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta tai tavanomaisesta naarmuuntumisesta, tai urheiluvälineen rikkoutumisesta tarkoitukseensa
käytettäessä

Kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta
Kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta

oikeusvahingosta, jossa riitauttamista ei voida osoittaa tai joka liittyy
vakuutetun muuhun toimintaan kuin matkaan ja matkustamiseen
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matkavastuusta vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun työharjoittelussa
tai tuloa hankkiessa, tai vakuutetun hallussa olleelle omaisuudelle tai
omaisuudelle, jonka vakuutettu on ottanut kuljettaakseen tai säilytettäväkseen taikka muulla tavoin käsitelläkseen tai huolehdittavakseen

Missä vakuutusturva on voimassa?
Jatkuva Matkustajavakuutus on voimassa ympäri vuorokauden, enintään 45 vrk kestävillä ulkomaan matkoilla kaikkialla maailmassa. Vakuutuksen saa lisämaksusta voimaan myös normaalin päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle yli 150 km päähän tehtäville, yöpymisen sisältäville vapaa-ajan kotimaan matkoille.
Jatkuva Matkatavaravakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, Suomessa ja ulkomailla, enintään 45 vrk kestävillä matkoilla. Matkoilla tarkoitetaan tavanomaisen päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle suuntautuvaa matkaa.
Määräaikainen Matkavakuutus on voimassa ulkomaan matkoilla vakuutukseen valitun määräajan mukaisesti.
Matka alkaa Suomesta kotoa tai työpaikalta ja päättyy Suomeen kotiin tai työpaikalle.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot pyydetyistä asioista, mm. vakuutettavasta henkilöstä. Terveysselvityksessä tulee vastata oikein ja täydellisesti vakuutettavan
henkilön terveydentilaa koskeviin kysymyksiin.
Maksaa vakuutusmaksu ajallaan.
Noudattaa suojeluohjeita.
Ilmoittaa viipymättä havaitsemistani virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista.
Vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Ifille.

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 If toimittaa laskut.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja If sopivat vakuutuksen alkamisesta. Vakuutusturva on voimassa toistaiseksi.
Jos vakuutuksen myöntäminen edellyttää terveysselvitystä, Ifin vastuu alkaa aikaisintaan terveysselvityksen allekirjoituspäivästä.
Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen irtisanomiseen.
If päättää vakuutuksen, jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä. Tällöin vakuutus päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.
Ifillä on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa.

Miten irtisanon sopimuksen?

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland
Osoite: PL 4, 0025 IF
Y-tunnus: 1602149-8

Käyntiosoite: Niittyportti 4, Espoo
Ängsporten 4, Esbo
Puhelin: 010 19 19 19
2/2

www.if.fi
Email: asiakaspalvelu@if.fi

If 2018/06

Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa.
Irtisanominen tulee tehdä Ifille kirjallisesti.
Määräaikaista vakuutusta ei voi irtisanoa, jos sen voimassaoloaika on alle 30 päivää.

