Peruutusvakuutus
Vakuutustuotetta koskeva tiedote
Yritys: Gouda kuuluu Gjensidige Forsikring ASA -konserniin,
jonka Y-tunnus on 995 568 217

Tuote: 2091

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 koskee matkan peruuttamista ja korvaa todelliset taloudelliset menetykset, jotka ovat
aiheutuneet siitä, että et voi toteuttaa suunniteltua matkaa äkillisen, odottamattoman tapahtuman vuoksi.
Vakuutus korvaa muun muassa seuraavat kulut: lentoliput, hotellin, lentokenttäkuljetukset, tapahtumat tai
erityisen aktiviteetin/retken.
Vakuutukseen ei sisälly lainkaan omavastuuta.

Mitä vakuutus sisältää?

Mitä vakuutus ei sisällä?

Perussuoja

" Vakuutus ei kata matkaa, jonka
järjestäjä peruuttaa. Esimerkiksi
matkanjärjestäjä tai lentoyhtiö.

! Akuutti sairaus, onnettomuus tai
kuolemantapaus, joka koskee sinua,
läheistäsi, mukana vakuutettua
matkakumppania tai jotakin henkilöä,
jonka luona aiot vierailla.
! Jokin muu äkillinen ja odottamaton
tapahtuma, joka koskee sinua ja josta
aiheutuu, että et voi toteuttaa
suunniteltua matkaa. Esimerkiksi
asunnossasi tapahtunut tulipalo tai
murto, avioero tai kokoaikaisen
työsuhteen irtisanominen.
Valinnainen
Matkan osan peruuttaminen

" Vakuutus ei korvaa, mikäli
raskaus/synnytys estää matkan
toteutumisen. Sitä vastoin vakuutus
korvaa, mikäli ennen 36.
raskausviikkoa esiintyy odottamaton
lääketieteellinen komplikaatio.
" Vakuutus korvaa vain äkilliset ja
odottamattomat tapahtumat.
Vakuutus ei korvaa koskaan kuluja,
mikäli peruutus aiheutuu jo tiedossa
olleesta sairaudesta, joka alkaa
oireilla myöhemmin kuin 6 kuukautta
ennen vakuutuksen ottamista.

Onko rajoituksia sille, mitä
vakuutus kattaa?
#

Peruutettaessa matka
sairauden/vahingon perusteella
tilanteen pitää olla niin vakava, että
sairaalahoito, lääkärin määräämä
vuodelepo tai muu siihen verrattava
on välttämätöntä.

Missä vakuutus on voimassa?
! Kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat omat vastuuni?
•

Sinun pitää tarkistaa, että vakuutuskirjan tiedot pitävät paikkansa ja että muiden vakuutettujen
nimet mainitaan siinä.

•

Mikäli vahinko tapahtuu, on otettava välittömästi yhteyttä meihin.

•

Sinun pitää antaa Goudalle tiedot, jotka ovat välttämättömiä päätöksen tekemiseen siitä,
kattaako vakuutus vahingon ja mikäli kattaa, niin millä tavalla.

Koska ja miten minun pitää maksaa?
Vakuutuksen pitää olla ostettu ja maksettu viimeistään samana päivänä, kun sitoudut matkan
ostamiseen. Mikäli matka on maksettava kokonaan heti, vakuutuskin on maksettava samana
päivänä.
Vakuutusta ei voi ottaa tai maksaa myöhemmin kuin kolme päivää ennen matkan alkamista.
Vakuutuksen voi maksaa pankkisiirrolla tai luottokortilla.

Koska vakuutuksen voimassaolo alkaa ja päättyy?
•

Vakuutus tulee voimaan, kun vakuutusmaksu on maksettu ja se lakkaa olemasta voimassa,
kun matka alkaa, kuitenkin viimeistään vakuutuskirjassa ilmoitettuna päivänä. Matka katsotaan
alkaneeksi, kun poistut asunnostasi tai vastaavasta paikasta.

Kuinka voin peruuttaa sopimuksen?
•

Sinulla on oikeus peruuttaa ostos 14 päivän kuluessa sopimuksen voimaantulosta. Jos haluat
käyttää peruutusoikeuttasi, sinun pitää ilmoittaa siitä Goudalle ennen kuin peruutusaika on
mennyt umpeen. Goudalla on oikeus vaatia vakuutusmaksu ajalta, jonka vakuutus on ollut
voimassa.

•

Peruutusoikeus ei ole voimassa, mikäli etäsopimus sisältää vakuutuksen, jonka sovittu
voimassaoloaika on kuukausi (30 päivää) tai vähemmän. Goudalla on oikeus vaatia korvausta
kuluista ajalta, joka alkaa sopimuksen solmimisesta siihen asti, kun ilmoitat Goudalle, että
haluat peruuttaa sopimuksen, kuitenkin vähintään 20 EUR.

•

Ota yhteyttä Goudaan, mikäli haluat käyttää peruutusoikeuttasi.

