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Tuote:

Tämän tiedotteen avulla saat katsauksen vakuutusturvasi sisällöstä. Tiedote ei sisällä kattavaa kuvausta
vakuutuksesi korvattavuudesta, eikä siinä oteta huomioon yksilöllisiä tarpeitasi tai toiveitasi. Vasta
vakuutuskirjasi ja siihen liittyvät ehdot muodostavat lopullisen sopimuksen kanssamme.

Mikä vakuutus on kyse?
Tämä vakuutus turvaa sinut matkustaessasi ulkomaille. Vakuutus antaa sinulle täydellisen suojan matkoille
kaikkialla maailmassa matkustaessasi Tjäreborgin kanssa. Vakuutus on voimassa 86 vuoden ikään asti.
Vakuutus astuu voimaan matkan alkaessa kotoa (Pohjoismaassa). 
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Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutusturva 

! Lääkärin- ja sairaalahoidon
! Sairaalassaolokorvauksen
! Äkillisen hammashoidon tarpeen 
! Paikalliset kuljetukset
! Kotimatkasta aiheutuneet 

lisäkustannukset
! Kuljetuksen kotimaahan 

kuolemantapauksen johdosta
! Lähiomaisen matkakustannukset 

esim. vakavan sairastumisen 
johdosta tai yksityisasunnon 
vahingoittumisesta  

! Matkatapaturman johdosta pysyvän 
haitan ja kuolemantapauksen 
korvauksen 

! Apuvälineet invaliditeetin yhteydessä
! Urheiluaktiviteetit (ei extreme-lajit)
! Vastuuvakuutuksen
! Oikeusturvan
! Pahoinpitelyn aiheuttaman 

henkilövahingon
! Identiteettivarkauden
! Kriisiterapian
! Evakuoimisen luonnonkatastrofin 

vuoksi
! Henkilökohtaisen omaisuuden
! Käteisen rahan
! Varastetun tai tuhoutuneen 

maksukortin
! Korvaavan menomatkan
! Matkatavaroiden myöhästymisen
! Yleisen kulkuvälineen 

myöhästymisen
! Pilalle menneen loman
! Pelasta loma
! Aktiviteettibonuksen

! Omavastuun poiston esim. 
vuokra-auton tai moottoripyörän 
vuokrauksen yhteydessä 

! Kotivakuutuksen omavastuun poiston
! Varauksen peruuttamis- ja 

muutoskustannukset

Mitä vakuutus ei kata?

" Ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, 
akupunktiota, rokotuksia, 
terveystarkastuksia, raskauden 
aikaisia tarkastuksia, synnytystä joka 
tapahtuu viikon 31 + 6 jälkeen, 
kauneusleikkauksia eikä optikon 
tekemiä näöntarkastuksia.

" Aiempien sairauksien tai 
onnettomuuksien vuoksi tehtäviä 
tarkastuksia eikä niiden lääkehoitoa.



Onko vakuutusturvalle mitään 
rajoitteita?

# Sairastumisen katsotaan 
tapahtuneeksi matkan aikana, jos 
sairauden selkeät oireet ilmenevät 
vasta matkan aikana tai sairaus 
voidaan lääketieteellisin arvion 
perusteella todeta alkaneen matkan 
aikana.

# Korvaamme matkan aikana 
tapahtuneen äkillisen sairauden tai 
vamman vuoksi syntyneitä 
kustannuksia 120 päivän ajalta 
laskettuna siitä kun kävit lääkärin 
vastaanotolla ensimmäisen kerran. 
Jos sama äkillinen sairaus uusiutuu, 
vakuutetun on oltava ollut vapaa 
oireistaan sekä hoidon ja lääkityksen 
ottamisesta 30 päivän ajan jotta 
korvaus maksetaan. 

# Korvaamme välttämättömistä ja 
kohtuullisista raskauden 
hoitokustannuksista aiheutuneita 
kustannuksia 32. raskausviikkoon 
saakka.

# Vakuutetun täyttäessä 70 vuotta 
maksetaan alennettu korvaus 
invaliditeetista ja 
kuolemantapauksesta.

Missä vakuutusturva on voimassa?

! Vakuutus on voimassa ympäri maailman lukuun ottamatta ”Aktiviteettibonusta”, joka on
voimassa vain Euroopassa. 

Mitkä ovat velvoitteeni?

• Sinun tulee tarkistaa, että valitsemasi vakuutus Tjäreborgin matkavarauksessa tai
matkatositteissasi on oikein.

• Vahingon sattuessa sinun tulee välittömästi olla yhteydessä meihin tai Tjäreborgin
henkilökuntaan.

• Sinulla on velvollisuus kerätä ja luovuttaa tiedot, joita tarvitsemme vakuutuspäätöksen
tekemiseen. 



Kuinka ja milloin suoritan maksun?

Vakuutus tulee olla ostettuna ja maksettuna ennen lähtöä Pohjoismaasta. Maksat vakuutuksen
samanaikaisesti maksaessasi matkasi Tjäreborgille. 

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

Vakuutuskausi on matka-aika, jonka olet valinnut ostaessasi matkan Tjäreborgin kautta ja joka käy
ilmi matkustusasiakirjasta, varausvahvistuksesta tai vastaavasta.

Miten irtisanon sopimuksen?

• Sinulla on katumisoikeus vakuutuksiin joiden kesto on yli kuukausi. Katumisoikeus on 14 
päivää laskettuna sopimuksen tekemispäivästä. Goudalla on oikeus veloittaa hallinnollisia 
kustannuksia.

• Sinulla on oikeus irtisanoa vakuutus jos vakuutusmaksu on peritty kaksi kertaa (vain toinen 
vakuutusmaksu palautetaan).

• Voit myös irtisanoa vakuutuksen jos peruutat matkasi.

• Jos keskeytät alkaneen matkan ja palaat Pohjoismaahan etuajassa, vakuutusmaksusta 
voidaan palauttaa osa, joka vastaa Pohjoismaahan palatessasi jäljellä olevaan osaa 
vakuutuksen voimassaolokaudesta.


