Matkavakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Inter Partner Assistance S.A.

Tuote: Korttimatkavakuutus,

Inter Partner Assistance Basic 01012019FI
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta annetaan vakuutusehdoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Matkavakuutus turvaa matkalla syntyviä henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Korttimatkavakuutus on osana Aktia Credit/Debit, Aktia Credit ja Aktia Digital Credit
kortteja. Vakuutus kattaa Suomessa asuvan alle 91-vuotiaan kortinhaltijan. Lisäksi vakuutus kattaa kortinhaltijan alle 20-vuotiaat matkalla mukana matkustavat
lapset. Kortinhaltijan kanssa samassa osoitteessa asuva avo- tai aviopuoliso on myös vakuutettu jos hänellä on voimassaoleva Aktian luottokortti, jossa
matkavakuutuksen myöntäjä on AXA. Korttimatkavakuutuksen vakuutuksenottajana on Aktia Pankki Oyj.

Mitä vakuutus ei kata?

Mitä vakuutus kattaa?
Matkasairauden tai matkatapaturman aiheuttamat hoitokulut matkan aikana sekä
matkasairaudesta tai matkatapaturmasta johtuva kotiinkuljetus sekä vainajan kotiinkuljetus.
Vakuutusmäärä on 200 000 euroa henkilö/perhe.

Sairautta tai vammaa, joka on ollut olemassa ennen matkan alkamista tai sitä
tilattaessa sekä ennalta tiedossa olevan sairauden, tartuntataudin tai
parantumattomasta sairaudesta syntyneitä hoitokuluja.

Tapaturmasta johtuva hammashoito 500 euroa ja akuutista infektiosta johtuva
hammashoito 100 euroa.

Vakuutustapahtumaa, josta vakuutettu oli tietoinen vakuutusta ottaessaan tai
joka on tapahtunut ennen vakuutuksen alkamista.

Falck, matkahätäpalvelu matkan aikana 24/7.

Vakuutusehdoissa erikseen määriteltyjä korvausrajoituksia.

Varkaudesta johtuva rahan menetys.
Vakuutusmäärä on 400 euroa.
Hotellin turvalokeroon kohdistuva varkaus.
Vakuutusmäärä on 700 euroa.
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Matkan keskeytyminen tai peruuntuminen.
Vakuutusmäärä on 1500 euroa/henkilö tai 4500 euroa/perhe.
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Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Matkatavaroiden vahingoittuminen tai/ja varkaus.
Vakuutusmäärä on 1000 euroa/henkilö tai 4000 euroa/perhe.

Vakuutus on voimassa, kun vähintään 75 % matkan kustannuksista on maksettu
Aktia-luottokortilla.

Matkatavaroiden myöhästyminen.
2 tunnin jälkeen/yli 24 h jälkeen, vakuutusmäärä on 200
euroa/henkilö tai 800 euroa/perhe.

Joissain korvauslajeissa on omavastuu. Lue lisää vakuutusehdoista.

Vastuuvahinko. Vakuutusmäärä on 51 000 euroa.

Vakuutuksesta ei makseta korvausta, jos vahinkotapahtuman syynä on
esimerkiksi kilpaurheilu, sen harjoittelu, moottoriurheilu tai jokin muu
ehtokohdassa 3.0 määritelty toiminta.
Samasta vahinkotapahtumasta maksetaan korvaus vain kerran vaikka
vakuutetulla olisikin useampi Aktian luottokortti.
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Suojeluohjeiden (ehtokohta 13.4) laiminlyönti voi aiheuttaa korvauksen
alentamisen tai kokonaan epäämisen.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa, kun vähintään 75 % matkan kustannuksista on maksettu Aktian luottokortilla.
Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kestävillä vapaa-ajan koti-, ja ulkomaanmatkoilla kaikkialla maailmassa.
Kotimaanmatkan tulee tulee ulottua vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun vakituisesta asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa edellä mainituissa
paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla.
V. akuutus ei ole voimassa omalla autolla tehtävillä Venäjän matkoilla.

Mitkä ovat velvoitteeni?
•
•
•
•

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.
Vakuutetun tulee vahinkotapahtuman syntyessä tai sen uhatessa kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta.
Vakuutetun tulee hoitaa vähäiset kustannukset itse ja hakea korvausta matkalta palattuaan alkuperäisiä tositteita vastaan.
Vakuutetun tulee tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahingon selvittämiseen tarvittavat tiedot ja asiakirjat vakuutusyhtiölle.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Korttimatkavakuutus on osana Aktian luottokorttia.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Korttimatkavakuutus on osana Aktian luottokorttia.
Vakuutus on voimassa, kun vähintään 75 % matkan kustannuksista on maksettu Aktian luottokortilla.

Miten irtisanon sopimuksen?
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Korttimatkavakuutus on osana Aktian luottokorttia.
AXA on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti ryhmävakuutuksen irtisanomisesta vakuutetulle.
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