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

Tuote: 747.1

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.

Millaisesta vakuutuksesta on kyse?
Tämä vakuutus turvaa sinut tai sinut ja perheesi ollessanne lomamatkalla. Vakuutusturva alkaa, kun sinä/te
poistutte asunnostanne aloittaaksenne matkan. Vakuutus voidaan ostaa Standardina tai Superina.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Perusturva

" Vakuutus on voimassa vain
ulkomaanmatkoilla.

! Matkasairauden hoito
! Matkalla tapahtuneen
onnettomuuden hoito
! Hammasvahinko ja äkillinen
hammaskipu
! Peruutus
! Keskeytynyt matka
! Lähiomaisen matka- ja majoituskulut
! Menehtyneen henkilön kuljetus
kotimaahan tai hautaus kohteessa
! Myöhästyminen
! Viivästyminen lennon myöhästymisen
johdosta
! Henkilövahinko pahoinpitelyn
johdosta
! Matkalla tapahtunut onnettomuus –
invalidisoituminen
! Matkalla tapahtunut onnettomuus kuolema

" Matkaonnettomuuksia jotka ovat
aiheutuneet vakuutustapahtumasta,
joiden syynä on ollut vakuutetun
sairaus, vamma tai loukkaantuminen.

Onko vakuutusturvalle mitään
rajoitteita?
#

Matkalla tapahtuneen
matkasairauden hoitoa korvataan
korkeintaan 120 päivän ajan.

#

Extreme-lajeja harjoittaessa
aiheutunutta sairautta, vahinkoa tai
kuolemaa ei korvata, paitsi
Superturva-vakuutuksessa.

#

Jos sairauteen tai sairauden
paranemisen pitkittymiseen on
olennaisesti myötävaikuttanut
korvattavasta sairaudesta
riippumaton sairaus tai vika,
maksetaan hoitokulukorvausta vain
siltä osin kuin hoitokulut on
katsottava korvattavasta sairaudesta
aiheutuneiksi.

#

Matkaonnettomuuksien korvattavat
summat ovat pienemmät alle
15-vuotiaille lapsille

Lisävalinta
Matkatavaravakuutus
(sisätää vastuuvakuutuksen ja
oikeusturvavakuutuksen)

Missä vakuutusturva on voimassa?
! Vakuutus on voimassa ympäri maailman. Tämä käy myös ilmi vakuutuskirjasta.

Mitkä ovat velvoitteeni?
•

Sinun tulee tarkistaa, että vakuutuskirjassa olevat tiedot pitävät paikkansa.

•

Vahingon sattuessa sinun tulee olla välittömästi yhteydessä vakuutusyhtiöön.

•

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

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutus tulee olla ostettuna ennen lähtöä Suomesta. Voit maksaa vakuutuksen pankki- tai
luottokortilla.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
•

Vakuutus astuu voimaan sovittuna päivänä, aikaisintaan päivänä, jolloin maksu on suoritettu.
Vakuutus on yleisesti voimassa alle kolmen kuukauden pituisilla matkoilla, ellet pidennä
vakuutuksen voimassaoloa.

•

Mikäli haluat pidentää vakuutuksesi voimassaoloa, sinun tulee ottaa yhteyttä Goudaan ja
suosittelemme vahvasti, että pidennät vakuutuksesi jo ennen lähtöä Suomesta. Vakuutusajan
pidennys edellyttää hyväksyttyä terveysselvitystä.

Miten irtisanon sopimuksen?
•

Sinulla on 14 päivän peruutusoikeus siitä päivästä lähtien, jona sopimus tehtiin. Sinun tulee
ottaa Goudaan kirjallisesti yhteyttä/sähköpostitse hyödyntääksesi peruutusoikeuttasi.

•

Voit irtisanoa vakuutuksen koska tahansa vakuutuskauden aikana. irtisanominen tulee tehdä
kirjallisesti.

•

Goudalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos
vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voi pitää
vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa Goudalle ja Gouda ei olisi lainkaan
myöntänyt vakuutusta, jos oikeat tiedot olisi annettu.

