Matkavakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa, on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin
Y-tunnuksella 1855034-2 ja käyntiosoitteella Museokatu 8, 00100 Helsinki.Chubb European Group SE on yhtiö, jonka
toimintaa sääntelee Ranskan vakuutussopimuslaki, rekisterinumero 450 327 374 RCS Nanterre, kotipaikka: La Tour
Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Ranska. Chubb European Group SE:n täysin
maksettu osakepääoma on 896 176 662 € ja yhtiö on Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionin (ACPR)
valvonnassa, 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Sivuliikkeen toiminta on myös
Finanssivalvonnan valvonnassa.

Tuote: Chubb Matkavakuutus, 77FIN108
Tämä asiakirja on yhteenveto vakuutuksen tärkeimmistä kohdista ja rajoituksista. Asiakirjaa ei ole luotu sinun
yksilöllisiin tarpeisiisi. Täydelliset tiedot koskien vakuutusta annetaan muissa asiakirjoissa, jotka ovat saatavilla
osoitteessa www.chubbmatkavakuutus.fi.
Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Matkavakuutus.

Mitä vakuutus kattaa?






















Matkasairauden tai matkatapaturman
aiheuttamat hoitokulut vapaa-ajanmatkan
aikana; ilman euromääräistä ylärajaa.
Matkasairaudesta tai matkatapaturmasta
johtuva kotiinkuljetus; ilman euromääräistä
ylärajaa.
Sairaalahoidossa olevan vakuutetun lähiomaisen
matkakulut; kohtuulliset kuljetus-, majoitus ja
ateriakulut 1 hengeltä
enintään 5 vuorokaudelta.
Matkatapaturman aiheuttama kuolintapaus;
kertakorvaus 30.000 €, lapset alle 18 vuotta
10.000 €.
Matkatapaturman aiheuttama pysyvä haitta
(5 % -100 %); enintään 30.000 €.
Vastuuvahinkokorvaus; enintään60.000 €,
omavastuu 50 €.
Oikeudenkäyntikulut; enintään 60.000 €,
omavastuu 150 €.
Matkatavarakorvaus; enintään 1.000 €,
omavastuu 150 €.
Menetetyt asiakirjat enintään 250 €, omavastuu
50 €.
Matkatavaroiden myöhästyminen
(välttämättömyystarvikkeet), vähintään 12
tunnin odotus; enintään 68 €/vrk, enintään 340
€.
Odottamiskorvaus - lento tai muu julkinen
kulkuneuvo, vähintään 4 tunnin odotus;
enintään 25 €/h, enintään 500 €.
Matkan peruuntuminen tai keskeytyminen,
enintään 2.500 €.
Matkalta myöhästyminen; enintään 500 €.
Menetetyt matkapäivät; enintään 30€/päivä,
enintään 30 päivää.
Akuutti hammashoitohoito; enintään 250 €.

Mitä vakuutus ei kata?



Sairaus tai vamma, joka on ollut olemassa matkaa tilatessa
tai matkan alkaessa.



Vakuutuksesta ei korvata matkan peruuntumista, jos
peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen
alkamista tai matkan varaamista.



Vakuutus ei koske vahinkotapahtumaa, joka on aiheutunut
harrastettaessa vaarallisia urheilulajeja.



Vakuutus ei koske vahinkotapahtumaa, jonka vakuutettu
on itse aiheuttanut omalla tahallisella menettelyllään tai
törkeästä huolimattomuudesta.



Vakuutus ei kata vahinkotapahtumia, jotka aiheutuvat
sodasta tai sotatilanomaisista olosuhteista, sabotaasista,
terrorismista, vallankumouksesta tai yhteiskunnallisesta
levottomuudesta.



Vakuutus ei kata vahinkotapahtumia, jotka aiheutuvat
YK:n päätöslauselmien tai EU:n, Yhdistyneen
kuningaskunnan tai Yhdysvaltojen kauppa- tai
talouspakotteiden tai muiden lakien rikkomisesta

Onko vakuutusturvalle mitään
rajoitteita?
!
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Vakuutuksenottajan tulee olla 18–79 -vuotias, Suomessa
pysyvästi asuva yksityishenkilö, joka kuuluu Suomen
sairasvakuutuslain piiriin.
Vakuutuksenottaja voi vakuuttaa enintään 9
lisävakuutettua. Lisävakuutetun tulee olla 0-79 vuotias,
Suomessa asuva yksityishenkilö, joka matkustaa
vakuutuksenottajan kanssa.
Vuosimatkavakuutus on voimassa enintään 30
yhtäjaksoisen matkapäivän pituisilla vapaa-ajanmatkoilla.
Määräaikainen matkavakuutus on voimassa 30 päivää
matkan alkamisesta.
Matkatapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman
aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka tapahtuu matkan
aikana vakuutetun tahtomatta.
Matkasairaus on akuutti, lääkärinhoitoa vaativa sairaus,
joka on alkanut tai jonka ensioireet ovat ilmaantuneet
matkan aikana ja minkä johdosta lääkärihoito on aloitettu





Vainajan kotiinkuljetus; ilman euromääräistä
ylärajaa.
SOS International, matkahätäpalvelu matkan
aikana 24/7/365.
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matkan aikana tai kahden vuorokauden sisällä matka
päättymisestä.
Peruutusturva alkaa matkan ostamispäivästä ja on
voimassa matkan alkamispäivään. Matkavakuutus pitää
ostaa vähintään 3 päivää ennen matkan alkua, jotta
peruutusturva olisi voimassa.
Vakuutuksen kattavuudessa voi olla rajoituksia pakotteiden
alaisissa kohteissa.

Missä vakuutusturva on voimassa?





Vuosimatkavakuutus: Vakuutus on voimassa maailmanlaajuisesti, paitsi Kuubassa.
Määräaikainen matkavakuutus: Vakuutus on voimassa ostohetkellä valitsemissasi maissa.
Suomessa vakuutus on voimassa yöpymisen sisältävillä matkoilla, jotka tehdään yli 50 km:iä vakuutetun pysyvästä
asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta.

Mitkä ovat velvoitteeni?







Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset
Chubbin esittämiin kysymyksiin.
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee vakuutuskauden aikana oikaista Chubbille antamansa, vääriksi tai
puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.
Ilmoitus vakuutustapahtumasta on tehtävä kirjallisesti Chubbille vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija on
saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta
vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa
vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.
Korvauksenhakijan on annettava Chubbille sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Chubbin vastuun
selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon Chubbin mahdollisuudet hankkia
selvitys.
Korvauksenhakijan tulee itse maksaa hoitokulut ja hakea niistä sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset.
Sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset on haettava Kansaneläkelaitokselta kuuden kuukauden kuluessa
hoitokulujen maksamisesta. Korvauksenhakijan on toimitettava Chubbille Kansaneläkelaitoksen alkuperäinen tosite
sen maksamista korvauksista ja kopiot Kansaneläkelaitokselle annetuista tositteista .

Kuinka ja milloin suoritan maksun?




Vuosimatkavakuutus: Vakuutusmaksukausi on yksi vuosi laskettuna vakuutuksen vuosipäivästä (vakuutuksen
merkitsemispäivä) ja on voimassa toistaiseksi.
Määräaikainen matkavakuutus: Vakuutus on voimassa sopimuksen mukaisena vakuutuskautena, joka on merkitty
vakuutuskirjaan. Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että vakuutusmaksu on maksettu ennen matkalle
lähtöpäivää.
Chubb laskuttaa vakuutusmaksun.Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?




Vakuutusturva alkaa kun Chubb tai vakuutuksenottaja hyväksyy toisen osapuolen tarjouksen.
Vakuutusturva päättyy iän perusteella, kun vakuutettu täyttää 80 vuotta; tai sen vakuutusmaksukauden päättyessä,
jonka aikana vakuutettu on muuttanut pysyvästi ulkomaille; tai kun vakuutetun tilapäinen oleskelu Pohjoismaiden
ulkopuolella on jatkunut yli 12 kuukautta; tai kun vakuutuksenottaja kuolee.
Vakuutusturva päättyy vakuutusmaksukauden päättyessä, jos Chubb irtisanoo sopimuksen. Chubbin
irtisanomisoikeus alkaa kuitenkin vasta siitä vakuutusmaksukaudesta, joka päättyy, kun viisi vuotta on kulunut
vakuutuksen voimaan astumisesta.

Miten irtisanon sopimuksen?


Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa vakuutussopimuksen Chubbille lähetetyllä kirjallisella ilmoituksella.
Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli määräaikaisen matkavakuutuksen voimassaoloaika on 30 päivää
lyhyempi.

