
Peruutusvakuutus - reittimatkat

Vahingonkorvausta laskettaessa sovelletaan aina vakuutusehtoja kokonaisuudessaan. Tämä on vain yhteenvedonomainen 
kuvaus vakuutuksesta. Täydelliset ehdot ovat osoitteessa www.gouda.fi/tjareborg

Vakuuta matkakustannuksesi!
Ostaessasi matkaa on aina hyvä ottaa myös peruutusvakuutus niin, että voit saada rahasi takaisin, jos jotain 
odottamatonta tapahtuu, etkä voikaan lähteä matkalle.

Goudan peruutusvakuutuksella voit vakuuttaa paitsi matkalippusi, myös muut matkakustannukset kuten hotellit, 
lentokenttäkuljetukset, tapahtumat, tietyt toiminnot jne.

Goudan peruutusvakuutus vakuuttaa matkakustannuksesi, ja se on voimassa täysin ilman omavastuuta. Vakuutus 
otetaan ja maksetaan käsirahan maksun yhteydessä.

Mitä vakuutus kattaa?
Peruutusvakuutus kattaa mm. tilanteet, joissa joudut peruuttamaan matkasi seuraavista syistä:

• sinun tai jonkun matkakumppaneistasi äkillinen sairastuminen tai tapaturma

• jonkun lähiomaisen äkillinen sairastuminen tai tapaturma

• matkakumppanisi äkillinen sairastuminen, tapaturma tai muu hyväksyttävä syy aiheuttaa hänen matkansa 
peruuntumisen ja joudut matkustamaan yksin

• kodissasi tapahtuu tulipalo tai siihen murtaudutaan

• sinut sanotaan irti työstäsi ja joudut hakemaan työtä tai aloittamaan uudessa työssä

• et voi lääketieteellisistä syistä hankkia rokotusta ennen matkaa

• olet avioeroprosessissa

Huomaa: Vakuutus ei koske peruutuksia lääketieteellisestä syystä, joka on osoittanut oireita, vaatinut lääkärinhoitoa 
tai lääkityksen/hoidon muutosta alle 6 kuukauden aikana ennen vakuutuksen ottamista, vaikka diagnoosi olisi tehty 
vakuutuksen ottamisen jälkeen.

Onko matkalla erityinen tarkoitus?
• Jos matkaan on jokin erityinen syy, kuten golfin pelaaminen, sormen vammautuminen ennen lähtöä voi pilata 

lomasuunnitelmat.

• Samoin, jos olet varannut liput konserttiin tai jalkapallo-otteluun, ja tapahtuma peruuntuu tai siirtyy ennen lähtöäsi. 
Silloin peruutusvakuutus on voimassa perusteella, että et voi toteuttaa matkaasi suunnitellulla tavalla, koska sen 
tarkoitus on mitätöitynyt koska matkan tarkoitus ei toteudu.

• Jos matkalle on lähdössä kaksi perhettä yhdessä, voitte vakuuttaa matkan niin, että kaikki ottavat Goudan 
peruutusvakuutuksen. Tämä mahdollistaa kaikkien yhteisen matkan peruuttamisen odottamattomassa tilanteessa, 
jos esimerkiksi sairaus, tapaturma tai muu hyväksyttävä syy kohtaa jompaakumpaa perhettä.

Perheen määritelmä: Kaksi aikuista (aviopuolisot, avopuolisot, rekisteröidyt kumppanit) ja heidän kotona asuvat lapsensa.

”Vakuutus kattaa myös mahdolliset varauksen muutoskustannukset jonkin edellä mainitun syyn vuoksi, kun joudut 
matkan peruuttamisen sijaan muuttamaan sen varausta.

Huomaa: Vakuutus ei kata varauksen peruutusta tai muutosta, jos urheilutapahtuman aikataulu muuttuu esimerkiksi 
TV-lähetyksen tai muissa erissä tapahtuneiden tilannemuutosten vuoksi.

Mitä vakuutus maksaa?
• Vakuutuksen hinta on 6 % vakuutetusta summasta.


