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1. Vakuutuksen tarkoitus
Matkustajavakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen
mukaisesti vakuutetulle kohdassa 5 mainituista vahinkotapahtumista aiheutuneet vahingot.

Edellä mainittu ei koske sairauksia, joiden tutkimukset ovat
alkaneet ennen matkan alkua, vaikka sairaus todetaan tai oireet
pahenevat matkan aikana.

2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

5.1.3 Vakuutuksesta ei korvata vuoristotautia eikä sairautta, joka
on aiheutunut alkoholin, lääkeaineen, huumeen tai muun aineen
väärinkäytöstä.

2.1. Vakuutuksenottaja on Aktia Pankki.

5.2. Tapaturma

2.2. Vakuutettuina ovat Aktia World Elite Private Banking
Credit/Debit, Aktia Platinum Credit/Debit tai Aktia World Elite
Credit kortinhaltijat joilla on voimassa oleva kortti.

5.2.1. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman
aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

2.3. Vakuutettuina ovat kortinhaltijan lisäksi hänen puoliso tai
avopuoliso sekä samassa taloudessa asuvat kortinhaltijan
mukana matkustavat alle 20-vuotiaat perheenjäsenet, kuitenkin
samanaikaisesti vain yhden kortin perusteella.
2.4. Vakuutus päättyy, kun kortinhaltija täyttää 90 vuotta.
3. Voimassaoloalue ja voimassaoloaika
3.1. Vakuutus on voimassa vapaa-ajanmatkoilla Suomessa ja
ulkomailla. Suomessa ja henkilöille joiden pysyvä asunto on
ulkomailla, vakuutus on voimassa matkoilla, jotka tehdään
vähintään 50 km etäisyydellä vakuutetun normaalista,
päivittäisestä
elinympäristöstä,
asunnosta,
työpaikasta,
opiskelupaikasta tai vakuutetun säännöllisessä käytössä olevasta
vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa edellä
mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla.
3.2. Vakuutus on voimassa vapaa-ajan matkoilla Suomessa ja
ulkomailla, kuitenkin enintään 90 vuorokautta/matka. Jos matka
kestää yhtäjaksoisesti kauemmin, päättyy vakuutus 90
vuorokauden kuluttua matkan alkamisesta. Mikäli vakuutettu
tilapäisesti keskeyttää matkansa palatakseen Suomeen tai
pysyvään asuntoonsa ulkomailla vähintään 30 vuorokaudeksi,
katsotaan uuden matkan alkaneen keskeytyksen jälkeen.
4. Edunsaajat
Edunsaajina kuolemantapauksessa ovat vakuutetun omaiset.
Omaisilla tarkoitetaan vakuutetun puolisoa ja perillisiä. Puoliso on
henkilö, jonka kanssa vakuutettu oli kuollessaan avioliitossa tai
rekisteröidyssä parisuhteessa.
5. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset
5.1. Matkasairaus
5.1.1. Matkasairaus on sellainen lääkärinhoitoa vaatinut sairaus,
josta selviä sairausoireita on ilmennyt vasta matkan aikana tai
jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan muutoin on
katsottava saaneen alkunsa sanottuna aikana.
Lääkärinhoito tulee matkasairauksissa aloittaa matkan aikana tai
viimeistään 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä.
Mikäli kyseessä on tartuntatauti, jonka itämisaika on pidempi, ei
edellä mainittua määräaikaa sovelleta.
5.1.2. Matkasairautena pidetään myös aikaisemmin alkanutta ja
äkillisesti pahentunutta sairautta, jos sairauden muutos ei ole ollut
yleisen lääketieteellisen tietämyksen mukaan todennäköinen tai
odotettavissa. Kyseisissä tapauksissa korvataan ainoastaan
sairauden vaatima akuutti ensiavunluonteinen, matkakohteessa
korkeintaan yhden viikon aikana annettu hoito sekä 20 %
vakuutusyhtiön hyväksymästä sairaankuljetuksesta kotimaahan.
Muita kustannuksia ei korvata.

Matkatapaturmaksi katsotaan myös matkan aikana, vakuutetun
voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen
tai jänteen venähdysvamma, johon lääkärinhoitoa on annettu 14
vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan
enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä.
5.2.2. Tapaturmana pidetään myös vakuutetun tahtomatta
sattunutta
hukkumista,
lämpöhalvausta,
auringonpistosta,
paleltumista, kaasumyrkytystä sekä erehdyksessä nautitun aineen
aiheuttamaa myrkytystä.
5.2.3. Tapaturmana ei korvata vammaa, joka on aiheutunut

vakuutetun sairauden tai ruumiinvian aiheuttamasta
vahinkotapahtumasta,

sairauden tai ruumiinvian hoitamiseksi suoritetun leikkaus-,
hoito- tai muun lääkinnällisen toimenpiteen johdosta, ellei
toimenpidettä ole suoritettu tästä vakuutuksesta korvattavan
vamman hoitamiseksi,

vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin tai muun
huumaavan aineen aiheuttamasta myrkytyksestä,

ravinnoksi nautitun aineen myrkyllisestä vaikutuksesta,

puremisen yhteydessä hampaalle tai hammasproteesille,
vaikka ulkoinen tekijä on osaltaan vaikuttanut vahinkoon (ks.
6.1.2.),

punkin tai hyönteisen puremasta tai pistosta aiheutunutta
sairautta

itsemurhasta, iästä tai mielentilasta riippumatta
Tapaturmana ei myöskään korvata akillesjänteen repeämää,
välilevyn pullistumaa, pallea- tai nivustyrää, jos nämä eivät ole
seurausta tapaturmasta.
Tapaturmasta riippumatonta sairautta, vammaa, vikaa tai tuki- ja
liikuntaelimistön rappeutumaa ei korvata, vaikka ne olisivat olleet
oireettomia ennen tapaturmaa.
Vakuutuksesta ei korvata tapaturmasta aiheutuvia psyykkisiä
seurauksia.
5.2.4. Jos tapaturmasta aiheutuneeseen vammaan on
olennaisesti myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus
tai vika, suoritetaan korvausta vain siltä osin kuin sen on
katsottava aiheutuneen tästä tapaturmasta.
5.3. Matkan peruuntuminen tai keskeytyminen
5.3.1. Matkan peruuntumisella tarkoitetaan matkalle lähdön
estymistä kohdassa 5.3.4. mainituista syistä.
5.3.2. Vakuutuksesta ei korvata matkan peruuntumista, jos
peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen myöntämistä.
5.3.3. Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan jo alkaneen matkan
muuttumista kohdassa 5.3.4. mainituista syistä ja sitä, että
vakuutettu joutuu palaamaan Suomessa olevaan kotipaikkaansa
tai pysyvään asuntoonsa ulkomailla, alkuperäisestä matkasuunnitelmasta poiketen.
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5.3.4. Matkan peruuntumisen tai keskeytymisen tulee aiheutua
pakottavasti

vakuutetun äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai
kuolemasta,

läheisen henkilön äkillisestä vakavasta sairastumisesta,
tapaturmasta tai kuolemasta, tai

vakuutetun
omaisuuteen
Suomessa
kohdistuneesta
huomattavasta aineellisesta vahingosta.
5.3.5. Läheiseksi henkilöksi lasketaan vakuutetun avio-, avo- tai
rekisteröity puoliso, joka asuu vakuutetun kanssa pysyvästi samassa taloudessa, lapsi, lapsenlapsi, otto- ja kasvattilapsi, avio-,
avo- tai rekisteröidyn puolison lapsi, lapsenlapsi, vanhemmat,
appi-, otto- ja isovanhemmat, sisarukset, miniä ja vävy sekä yksi
matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on varannut Suomesta
tai vakinaisesta asunnosta ulkomailla, alkaneen matkan.
5.4 Matkalta myöhästyminen
Myöhästyminen korvataan, jos vakuutettu ei ehdi ajoissa siihen
paikkaan, josta lento-, laiva-, juna- tai linja-automatka Suomesta
tai ulkomailla olevasta vakinaisesta asunnosta, ulkomaille tai
ulkomailta Suomeen tai ulkomailla olevaan vakinaiseen asuntoon
alkaa tai siihen paikkaan, josta jatkolento tai muu yleinen
kulkuneuvo määränpäähän lähtee.






set korvataan, enintään 170 euroa, vaikka särky olisi
aiheutunut puremisesta tai muusta kuin matkasairaudesta.
raskauden aikaisista komplikaatioista aiheutuvat äkillisen
hoidon kustannukset, ei kuitenkaan vastasyntyneen hoitokustannuksia. Raskauden aikana turva päättyy 2 kuukautta
ennen synnytyksen laskettua aikaa.
vamman
tai
sairauden
sairaalahoidon
yhteydessä
aiheutuneet välttämättömät puhelinkulut 100 euroon asti
kustannukset lääkärin määräämästä välttämättömästä
murtuman,
leikkaustai
kipsaushoidon
jälkeisestä
fysikaalisesta hoidosta, enintään 15 hoitokertaa tapaturmaa
kohden

6.1.3. Hoitokuluihin eivät sisälly

kustannukset jotka aiheutuvat oleskelusta kuntoutus-,
kylpylä- tai vesihoitolaitoksessa eivätkä matkakulut näihin
laitoksiin

vakuutus ei korvaa vahingoittuneen etsinnästä aiheutuvia
kuluja
6.2. Matkan peruuntuminen
Matkan peruuntumisesta korvataan ennen matkaa maksetut kulut,
joista vakuutettu on matkan järjestäjän matkaehtojen mukaan
vastuussa. Peruuntumiskuluja korvataan enintään 5 000
euroa/vakuutettu.

6. Korvaukset
6.3. Matkan keskeytyminen
6.1. Sairauden tai vamman hoito
6.1.1. Hoitokulut korvataan alkuperäisen laskun tai tositteen
perusteella siltä osin, kun niitä ei korvata jonkin lain nojalla.
Sairauden aiheuttamat hoitokulut korvataan enintään siihen asti,
kun 90 päivää on kulunut hoidon alkamisesta ja tapaturman
aiheuttamat hoitokulut korvataan enintään siihen asti, kun kolme
vuotta on kulunut tapaturman sattumisesta.
Vakuutusyhtiö voi valita lääkärikeskuksen, sairaalan tai
hoitolaitoksen, missä tutkimus- ja hoitotoimenpiteet on
suoritettava, ellei tämä aiheuta vakuutetulle kohtuutonta vaivaa.
6.1.2. Hoitokuluihin sisältyvät

tarpeelliset lääkärin antaman tai määräämän hoidon tai
tutkimuksen tai koulutetun terveydenhoitohenkilökunnan
antaman hoidon tai tutkimuksen kustannukset kohtuullisine
matkakuluineen.
Kohtuullisiin
matkakuluihin
luetaan
kustannukset
vakuutusyhtiön hyväksymästä sairaankuljetuksesta kotimaahan sekä kulut korkeintaan yhdestä
välttämättömästä saattajasta,

vakuutusyhtiön
etukäteen
hyväksymät
majoituskustannukset sekä paluumatkan kustannukset yhdelle
läheiselle henkilölle (katso kohta 5.3.5), jos matka pitenee
vakuutetun sairaalahoidon vuoksi,

vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät lähiomaisen suorat ja
perustellut matka- ja majoituskustannukset vakuutetun luo ja
takaisin Suomeen tai vakituiseen asuntoon ulkomailla, jos
vakuutettu on hoitavan lääkärin mukaan hengenvaarassa
matkalla tapahtuneen tapaturman tai sairauden vuoksi,

tarpeelliset tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden
silmälasien, kuulokojeen ja hammasproteesin, sekä
suojakypärän korjaus- tai jälleenhankintakustannukset,
enintään 340 euroa. Uudet silmälasit tulee hankkia 2
kuukauden sisällä tapaturmasta.

tarpeelliset hammaslääkärin antaman tai määräämän
tapaturman hoidon tai tutkimuksen kustannukset kohtuullisine matkakuluineen,

äkillisen hammassäryn välttämättömästä hoidosta aiheutuneet kustannukset kohtuullisine matkakuluineen, jos särky
on alkanut ja hoito annettu matkan aikana. Nämä kustannuk-

6.3.1. Matkan keskeytymisen vuoksi maksetaan

välttämättömät ylimääräiset matka- ja majoituskustannukset
paluumatkan aikana takaisin Suomessa olevaan kotipaikkaan tai vakituiseen asuntoon ulkomailla,

vakuutusyhtiön hyväksymät kohtuulliset matkakustannukset
uudesta menomatkasta matkakohteeseen, mikäli tämä on
vakuutuksen voimassaoloaikana välttämätön opintojen tai
työsuhteen jatkumisen vuoksi, sekä

sairaalahoidon tai ennenaikaisen matkalta paluun takia
korvaus menetetyistä matkapäivistä.
Jos alle 16-vuotias lapsi sairastuu ja huoltajan läsnäolo
sairaalassa on välttämätöntä lääkärin määräyksen takia,
menetetyistä matkapäivistä maksetaan korvaus myös yhdelle
matkalla mukana olleelle huoltajalle.
Menetettyjen matkapäivien korvaus on 55 euroa / vuorokausi
enintään 45 vuorokaudelta, kuitenkin korkeintaan alkuperäisen
matkan hinta, joka on maksettu ennen matkan alkua.
Korvausta menetetyistä matkapäivistä ei makseta kuolleen
henkilön osalta.
6.3.2. Matkapäivät lasketaan matkan alkamishetkestä täysinä 24
tunnin ajanjaksoina. Menetetyt matkapäivät lasketaan vastaavasti
sairaalahoidon alkamisesta tai matkan keskeytymisestä siihen
saakka, jolloin sairaalahoito päättyi tai enintään siihen asti jolloin
matkan tuli päättyä.
Jos viimeinen näin laskettu täysi ajanjakso ylittyy 12 tunnilla,
lasketaan myös tämä yhdeksi päiväksi.
Jos vakuutettu menettää kolme neljäsosaa kaikista matkapäivistään, katsotaan hänen menettäneen kaikki matkapäivänsä.
6.4. Korvaus matkalta myöhästymisestä
Kohdassa 5.4 mainittu myöhästyminen korvataan, jos

yleinen kulkuneuvo, taksi, vuokra-auto, laiva tai lentokone,
jota vakuutettu on aikonut käyttää tai on käyttänyt,
myöhästyy sään tai teknisen vian vuoksi, tai
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vakuutetun käyttämä kulkuneuvo joutuu liikenneonnettomuuteen.

Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu kuolee sen
jälkeen, kun tapaturmasta on kulunut kolme vuotta.

Vakuutuksesta korvataan myöhästyminen, jos vakuutettu on
varannut riittävästi aikaa ehtiäkseen siihen paikkaan, josta matka
alkaa, ottaen huomioon vallinneet olosuhteet ennen matkan alkua
sekä
matkanjärjestäjien,
liikenneyhtiön,
lentokentän
tai
viranomaisten määräykset.

6.6.3. Vakuutetun kuolemasta, jonka olennaisena syynä on
matkalla saatu, tartuntatautiasetuksessa (786/1986) määritelty
yleisvaarallinen tartuntatauti, maksetaan sovittu vakuutusmäärä.
Korvausta ei makseta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun
sairauden toteamisesta on kulunut yksi vuosi.

Myöhästymisen johdosta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset
kustannukset, jotka aiheutuvat vakuutetun toimenpiteistä päästä
mukaan matkalle. Kuluja korvataan enintään 1700 euroa/henkilö.

6.6.4. Kohdassa 2.2. mainittujen lasten osalta edellä kohdissa
6.6.2. ja 6.6.3. tarkoitettu vakuutusmäärä on lasta kohden 3 400
euroa.

Mikäli vakuutettu ei enää ehdi matkalle mukaan, korvataan
myöhästymisen vuoksi peruuntunut matka kuten yllä.
Myöhästymisen kokonaiskorvaus on korkeintaan 1700 euroa/
henkilö.

7. Korvattavuuden rajoitukset

Vakuutus korvaa 50 % majoituskustannuksista, jos meno- tai
paluulento myöhästyy lakon, terroriteon tai pommiuhan vuoksi.
Majoituskustannukset korvataan korkeintaan 2 vuorokaudelta.
Korvausta ei suoriteta siltä osin kuin vakuutettu on oikeutettu
korvaukseen matkanjärjestäjältä, liikenneyhtiöltä, hotellilta tai
vastaavalta.
6.5. Pysyvä haitta
6.5.1. Pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua
yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu vakuutetulle. Haittaa
määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu, ei
yksilöllisiä olosuhteita, kuten ammattia ja harrastuksia.
6.5.2. Pysyvän yleisen haitan suuruus määritetään sosiaali- ja
terveysministeriön vahvistaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokituksen mukaan. Haitan suuruus määritetään tapaturman sattuessa voimassa olleen haittaluokituksen perusteella.
Vammat on jaettu haittaluokkiin 1–20 siten, että luokka 20 (100%)
vastaa täyttä haittaa.
6.5.3. Täydestä pysyvästä haitasta maksetaan tapaturman
sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Osittaisesta pysyvästä
haitasta maksetaan niin suuri osa vakuutusmäärästä kuin
haittaluokka osoittaa. Kohdassa 2.2. mainittujen lasten osalta
tässä tarkoitettu vakuutusmäärä on lasta kohden 8 500 euroa.
6.5.4. Kertakorvaus maksetaan, kun haitta on muodostunut
pysyväksi. Pysyvä haitta määritetään viimeistään kolmen vuoden
kuluttua tapaturman sattumisesta.

7.1. Ydinvahinko ja sota
Vakuutuksesta ei korvata vahinkotapahtumaa, joka on aiheutunut

ihmisiä joukoittain tuhonneen, ydinreaktioon perustuvan
aseen tai laitteen äkillisestä vaikutuksesta,

sodasta, kapinasta tai aseellisesta selkkauksesta. Tämän
kohdan vastuurajoitusta ei sovelleta 14 päivän aikana
aseellisten toimien alkamisesta, muun kuin suursodan
ollessa kysymyksessä, mikäli vakuutettu jo ennen niitä on
aloittanut matkansa eikä itse ole osallistunut sanottuihin
toimiin. Suursodalla tarkoitetaan sotaa kahden tai
useamman YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenmaan
välillä.

kemiallisesta tai biologisesta sodankäynnistä.
7.2. Kilpaurheilu
Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa, otteluissa, urheiluliiton
tai -yhdistyksen järjestämässä harjoittelussa tai jos vakuutettu
harjoittelee valmennusohjelman mukaisesti kilpaurheilua varten.
Vakuutus ei myöskään ole voimassa seuraavissa urheilu- tai
vapaa-ajantoiminnoissa:
Jäätikkövaellus
Off-piste-, freestyle-, nopeus- tai syöksylasku
Alamäkiluistelu
Vapaaottelu
Voimailulajit kuten kehonrakennus ja painonnosto
Moottoriurheilu
Valtameripurjehdus (Tyynellämerellä, Atlantilla, Intian valtamerellä ja Pohjoisella jäämerellä)
Yli 3 000 metrin korkeudessa tapahtuvassa vuorikiipeilyssä,
vaelluksessa tai vastaavassa kiipeilyssä.

6.5.5. Jos haittaluokka muuttuu ennen kuin kolme vuotta on
kulunut kertakorvauksen maksamisesta, on korvauksen määrää
vastaavasti muutettava. Maksettua korvausta ei kuitenkaan peritä
takaisin. Haittaluokan muuttuminen mainitun kolmivuotiskauden
jälkeen ei johda vahvistetun korvauksen tarkistamiseen.

Vakuutus ei ole voimassa ammattilaisurheilussa.

6.5.6. Korvausta ei makseta haitasta, joka ilmenee vasta kolmen
vuoden kuluttua tapaturmasta.

7.3. Lentomatka

6.6. Kuolema

7.3.1. Vakuutus ei ole voimassa lentohenkilöstöön kuuluvalle tai
lentoon liittyvää tehtävää suorittavalle lento-onnettomuudessa
sattuvan tapaturman varalta.

6.6.1. Vakuutetun kuoltua matkan aikana korvataan alkuperäisen
laskun tai tositteen perusteella kohtuulliset kotiinkuljetuksesta
aiheutuneet kustannukset tai hautauskustannukset ulkomailla.
Nämä kustannukset korvataan kuolinsyystä riippumatta.

7.3.2. Vakuutus on voimassa lentomatkan aikana, kun vakuutettu
on matkustajana kansallistunnuksin varustetussa ilma-aluksessa.

Urheilulisenssi- ja vastaavien vakuutusten perusteella maksettavat hoitokulukorvaukset ovat ensisijaisia tähän vakuutukseen
nähden.

7.4. Erikoismatkat
6.6.2. Tapaturman aiheuttamasta vakuutetun kuolemasta
maksetaan sovittu vakuutusmäärä. Tästä korvauksesta vähennetään saman tapaturman johdosta maksettu pysyvän haitan
korvaus.

Vakuutus ei ole voimassa tutkimusretkillä ja muilla riskialttiisiin
olosuhteisiin tehtävillä matkoilla.
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7.5. Ajoneuvot
5.1. Korvattavat vahingot
Vakuutus ei korvaa ajoneuvojen kotiinkuljetusta.
8. Lisäksi sovelletaan Folksam Vahinkovakuutuksen yleisiä
sopimusehtoja E.

Vakuutuksesta korvataan äkillisesti
arvaamattomasti aiheutunut vahinko.

vaikuttaneesta

syystä

5.2. Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot
Matkatavaravakuutus
1. Vakuutuksen tarkoitus
Matkatavaravakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen
mukaisesti kohdassa 5 mainituista vahinkotapahtumista
aiheutuneet suoranaiset vahingot sekä ehdoissa erikseen mainitut
kustannukset.
2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut
2.1. Vakuutuksenottaja on Aktia Pankki.
2.2. Vakuutettuina ovat Aktia World Elite Private Banking
Credit/Debit, Aktia Platinum Credit/Debit tai Aktia World Elite
Credit kortinhaltijat joilla on voimassa oleva kortti.
2.3. Vakuutettuina ovat kortinhaltijan lisäksi hänen puoliso tai
avopuoliso sekä samassa taloudessa asuvat kortinhaltijan
mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset, kuitenkin
samanaikaisesti vain yhden kortin perusteella.
2.4. Vakuutus päättyy, kun kortinhaltija täyttää 90 vuotta.
3. Vakuutuksen kohde
3.1. Vakuutuksen kohteena on matkatavara, jolla tarkoitetaan
mukana olevaa omaisuutta mukaan lukien matkaliput.
3.2. Matkatavaraksi ei katsota






moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, matkailu- tai muita perävaunuja, vesi- taikka ilma-aluksia, eikä edellä mainittujen
osia taikka tarvikkeita,
kauppatavaroita, tavaranäytteitä, mainos-materiaalia, kaupallisia tai opetusfilmejä ja -nauhoja, valokuvia eikä piirustuksia, käsikirjoituksia, kokoelmia eikä näiden osia,
arvopapereita, luottokortteja eikä rahaa,
muuttotavaroita,
eläimiä eikä kasveja.

4. Voimassaoloalue ja voimassaoloaika
4.1.
Vakuutus on voimassa vapaa-ajanmatkoilla Suomessa ja
ulkomailla. Suomessa ja henkilöille joiden pysyvä asunto on
ulkomailla, vakuutus on voimassa matkoilla, jotka tehdään
vähintään 50 km etäisyydellä vakuutetun normaalista,
päivittäisestä
elinympäristöstä,
asunnosta,
työpaikasta,
opiskelupaikasta tai vakuutetun säännöllisessä käytössä olevasta
vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa edellä
mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla.
4.2. Vakuutus on voimassa vapaa-ajan matkoilla Suomessa ja
ulkomailla kuitenkin enintään 90 vuorokautta/matka. Jos matka
kestää yhtäjaksoisesti kauemmin, päättyy vakuutus 90
vuorokauden kuluttua matkan alkamisesta. Mikäli vakuutettu
tilapäisesti keskeyttää matkansa palatakseen Suomeen tai
pysyvään asuntoonsa ulkomailla vähintään 30 vuorokaudeksi,
katsotaan uuden matkan alkaneen keskeytyksen jälkeen.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

tavaran katoamisesta tai sen unohtamisesta,

tavaran tavanomaisesta käytöstä, sen hankaantumisesta,
kulumisesta, naarmuuntumisesta tai puutteellisesta päällyksestä,

polkupyörille, suksille tai muille urheiluvälineille niitä
tarkoitukseensa käytettäessä

mukana olevista syövyttävistä tai tahraavista aineista taikka
mukana olevien nesteiden vuotamisesta tai juomia
sisältävien pullojen särkymisestä,

normaalista sääolosuhteista tai tavanomaisista luonnonilmiöistä, paitsi silloin kun tavara on ollut luovutettuna
hotellin, huoltoaseman, kuljetusliikkeen, liikenneyrityksen,
matkanjärjestäjän tai muun vastaavan haltuun,

viranomaisen toimenpiteistä

vahinkoa, joka korvataan jonkin erityislain, takuun tai muun
vakuutuksen perusteella.
6. Suojeluohjeet
6.1. Säilytettäessä hotellihuoneessa esinettä tai laitteistoa, jonka
arvo ylittää 340 euroa, on sen oltava erikseen lukitussa kiinteässä
tilassa, mikäli se esineen käyttö, koko ja olosuhteet huomioon
ottaen on mahdollista.
6.2. Esinettä tai laitteistoa, jonka arvo ylittää 340 euroa, ei saa
päiväsaikaan säilyttää ohikulkijoiden helposti nähtävissä tai yöllä
taikka yön ajaksi pysäköidyssä tai kolmannen henkilön huostaan
jätetyssä moottoriajoneuvossa, asumattomassa matkailu- tai
muunlaisessa perävaunussa taikka veneessä.
6.3. Matkatavaraa on varkausvahingon välttämiseksi riittävästi
valvottava.
6.4. Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ilman erityistä syytä.
6.5. Jos esine on vahingoittunut tai kadonnut kuljetuksen aikana,
on vahingosta ilmoitettava kuljetusliikkeen tai liikenneyrityksen
edustajalle.
6.6. Suojeluohjeiden noudattamatta jättämisen perusteella
korvausta voidaan VakSL 31 §:n mukaan alentaa tai se evätä.
7. Korvaussäännöt
7.1. Korvauksen laajuus
7.1.1.
Vakuutuksesta
korvataan
vahinkotapahtumasta
vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko.
Esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä
rajana on vakuutuskirjaan merkitty omaisuuden vakuutusmäärä.
Matkatavaroiden yhteisarvo ei vaikuta korvauksen määrään (ks.
kohtaa 7.3.4.)
7.1.2. Vakuutusmäärästä riippumatta korvataan

kadonneen
matkatavaran
etsimisestä
aiheutuneet
kohtuulliset kustannukset, mikäli tavara on ollut luovutettuna
hotellin, huoltoaseman, kuljetusliikkeen, liikenne-yrityksen,
matkanjärjestäjän tai muun vastaavan haltuun,

matkatavaran pelastamisesta ja vahingon rajoittamisesta
aiheutuneet kohtuulliset kustannukset,

5. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset
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kohtuulliset matkalippujen, passin ja viisumin varkaudesta
aiheutuneet
jälleenhankinta-,
matkaja
majoituskustannukset, kuitenkin enintään 255 euroa, kun kustannukset ovat aiheutuneet matkan aikana.

Korvataan korkeintaan vakuutusmäärä:

välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannukset silloin,
kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään
12 tuntia vakuutetun matkakohteeseen saapumisesta.
Korvauksena suoritetaan enintään 340 euroa per henkilö,
kuitenkin korkeintaan vakuutusmäärä.
7.2. Korvauksen määrän laskeminen
7.2.1. Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahinkotapahtumassa
60 euron omavastuu, 1.1.2018 alkaen omavastuu on 100 euroa.
7.2.2. Menetetyn tai korjauskelvottomaksi vahingoittuneen
esineen osalta vahingon määrä on sen päivänarvo, jolla
tarkoitetaan rahamäärää, joka saadaan, kun jälleenhankintaarvosta vähennetään, mitä omaisuus on arvossa menettänyt iän,
käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun sellaisen syyn
johdosta.
7.2.3. Jos vahingoittunut omaisuus voidaan
korvausmäärä sama kuin korjauskustannukset.
7.2.4. Korvauksena
vahingon määrä.

maksetaan

omavastuulla

korjata,

on

vähennetty

7.2.5. Jos vakuutetulla on useampia saman edun sisältäviä
vakuutuksia, ei yhteenlaskettu korvaus saa ylittää omavastuulla
vähennettyä vahingon määrää.
7.3. Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä
7.3.1. Vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen rahana maksamisen
asemasta korjauttaa vahingoittunut esine tai hankkia tilalle
vastaava.
7.3.2. Jos menetettyä omaisuutta saadaan takaisin korvauksen
maksamisen jälkeen, vakuutuksenottajan tulee viipymättä
luovuttaa se vakuutusyhtiölle tai palauttaa korvaus sen osalta.
7.3.3. Vahingoittunut ja vahingoittumaton jäljelle jäänyt omaisuus
jää vakuutuksenottajan omistukseen. Vakuutusyhtiöllä on
kuitenkin oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus tai sen osa,
arvioituna samojen perusteiden mukaan kuin vahinkotapahtumassa.
7.3.4. Vahingon johdosta vakuutusmäärä vähenee korvauksen
määrällä.
8. Korvattavuuden rajoitukset
8.1. Ydinvahinko ja sota
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

atomivastuulaissa tarkoitetusta ydinvahingosta,

sodasta, kapinasta tai aseellisesta selkkauksesta. Tämän
kohdan vastuurajoitusta ei sovelleta 14 päivän aikana
aseellisten toimien alkamisesta, muun kuin suursodan
ollessa kysymyksessä, mikäli vakuutettu jo ennen niitä on
aloittanut matkansa ja ei itse ole osallistunut sanottuihin
toimiin. Suursodalla tarkoitetaan sotaa kahden tai
useamman YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenmaan
välillä.

kemiallisesta tai biologisesta sodankäynnistä
9. Lisäksi sovelletaan Folksam Vahinkovakuutuksen yleisiä
sopimusehtoja B.
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Matkavastuuvakuutus
1. Vakuutuksen tarkoitus

välittömässä yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon
korvataan tuottamuksesta riippumatta.

Matkavastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden
ehtojen mukaisesti kohdassa 4 mainitut henkilö- ja esinevahingot
sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut kustannukset.

kanssa,

4.2. Rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata

2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut
2.1. Vakuutuksenottaja on Aktia Pankki.
2.1. Vakuutettuina ovat Aktia World Elite Private Banking
Credit/Debit, Aktia Platinum Credit/Debit tai Aktia World Elite
Credit kortinhaltijat joilla on voimassa oleva kortti.
2.2. Vakuutettuina ovat kortinhaltijan lisäksi hänen puoliso tai
avopuoliso sekä samassa taloudessa asuvat kortinhaltijan
mukana matkustavat alle 20-vuotiaat perheenjäsenet, kuitenkin
samanaikaisesti vain yhden kortin perusteella.
2.3. Vakuutus päättyy, kun kortinhaltija täyttää 90 vuotta.
3. Voimassaoloalue ja voimassaoloaika
3.1.
Vakuutus on voimassa vapaa-ajanmatkoilla Suomessa ja
ulkomailla. Suomessa ja henkilöille joiden pysyvä asunto on
ulkomailla, vakuutus on voimassa matkoilla, jotka tehdään
vähintään 50 km etäisyydellä vakuutetun normaalista,
päivittäisestä
elinympäristöstä,
asunnosta,
työpaikasta,
opiskelupaikasta tai vakuutetun säännöllisessä käytössä
olevasta vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa edellä
mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla.
3.2. Vakuutus on voimassa vapaa-ajan matkoilla Suomessa ja
ulkomailla, kuitenkin enintään 90 vuorokautta/matka. Jos matka
kestää yhtäjaksoisesti kauemmin, päättyy vakuutus 90
vuorokauden kuluttua matkan alkamisesta. Mikäli vakuutettu
tilapäisesti keskeyttää matkansa palatakseen Suomeen tai
pysyvään asuntoonsa ulkomailla vähintään 30 vuorokaudeksi,
katsotaan uuden matkan alkaneen keskeytyksen jälkeen.
4. Korvattavat
rajoitukset

vahinkotapahtumat

ja

niihin

liittyvät

4.1. Korvattavat vahingot
4.1.1. Vakuutuksesta korvataan vakuutetun yksityishenkilönä
matkalla toiselle aiheuttama vakuutuksen voimassaoloaikana
todetta äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- ja esinevahinko,
josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahinkoa pidetään äkillisenä, kun se on aiheutettu
äkillisesti ja vahinko (vaurio) todetaan kuuden (6) kuukauden
sisällä vahingon aiheuttamisesta.
4.1.2. Vahinko, jonka aiheuttaa lapsi, jota vahingon sattuessa ei
ikänsä puolesta ole pidettävä korvausvelvollisena, korvataan
siinä laajuudessa kuin jos sen olisi aiheuttanut lapsi, joka on
saavuttanut korvausvelvollisuuden syntymisestä edellyttävän
alimman iän. Tämä säännös ei koske vahinkoa, josta joku toinen
on korvausvastuussa eikä vahinkoa, joka aiheutuu sille, jonka
hoidettavana lapsi vahingon sattuessa on.
4.1.3. Vakuutus korvaa alle 12-vuotiaan lapsen tahallaankin
aiheuttaman vahingon
4.1.4.
Vakuutuksenottajan
henkilövahinko ja vahinko,

koiran
puremalla
aiheuttama
jonka perheen koira aiheuttaa

4.2.1. vahinkoa, joka aiheutuu

vakuutetulle

vakuutetun työntekijälle tai häneen rinnastettavalle, siltä
osin, kun hän on oikeutettu saamaan korvausta
lakisääteisestä tapaturma- tai liikennevakuutuksesta.
4.2.2. vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon
tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun hallussa, lainassa,
vuokrattuna tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä.
Vakuutukseen sisältyy kuitenkin korvausvelvollisuus, joka
vakuutetulle aiheutuu hänen ja hänen perheensä asuntona
käytetyn hotelli-, vuokra- tai osakehuoneiston rakenteelle tai
laitteelle äkillisesti tuotetusta vahingosta, ei kuitenkaan
huoneiston huonosta hoidosta tai kulumisesta.
4.2.3. vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon
tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun tai jonkun muun
tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana,
kuljetettavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä
tai huolehdittavana.
4.2.4. vahinkoa, josta vakuutettu on vastuussa kiinteistön
omistajana tai haltijana.
4.2.5. vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu
yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen tai muuhun sitoumukseen, jos korvausvastuu ilman tätä sitoumusta ei olisi ollut käsillä.
4.2.6. vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai
moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan
ulkomaisen lain mukaiseen liikenteeseen käyttämisestä.
4.2.7. vahinkoa, joka aiheutuu

purjeveneen, rekisteröitävän aluksen tai rekisteröitävän
veneen käytöstä,

vesiskootterin käytöstä
ilma-aluksen käyttämisestä
4.2.8. vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa ammatti-, elinkeinotai
ansiotoiminnassa,
työharjoittelussa
tai
toiminnallaan
hankkiessaan tuloja tai yleensä ansaitsemistarkoituksessa taikka
joka aiheutuu omaisuudelle, joka liittyy vakuutetun ansiotoimintaan
tai työharjoitteluun.
4.2.9. vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn tai tappelun
yhteydessä tai muun rikoksen yhteydessä.
4.2.10. sopimussakkoa tai rangaistusluonteista vahingonkorvausta
(esim. punitive damages), eikä myöskään sakkoa, yhteisösakkoa,
veroa, veronkorotusta tai muuta julkisoikeudellista seuraamusta.
Vakuutuksesta ei myöskään korvata mainittuihin seuraamuksiin
liittyviä oikeudenkäyntikuluja
4.2.11. vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutetun muusta
voimassa olleesta vastuuvakuutuksesta tai vahinkoa, joka
korvataan vahingonkärsineen omasta vakuutuksesta.
4.2.12. liikenne- tai muita vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet
koiran väistämisestä.
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4.2.13. vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetun osallistumisesta
peliin tai osallistumisesta sellaiseen toimintaan, joka edellyttää
fyysistä kontaktia tai joka yleisen kokemuksen mukaan saattaa
aiheuttaa osallistujan henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvaa
vahinkoa.

velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kustannuksia
eikä suorittamaan lisäselvityksiä asiassa.
7. Lisäksi sovelletaan Folksam Vahinkovakuutuksen yleisiä
sopimusehtoja B.

5. Korvaussäännökset
5.1. Vakuutusmäärä
Vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty vakuutusmäärä on
vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa
vahinkotapahtumassa.
Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot
katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi siitä riippumatta, onko
vahingot todettu yhden tai usean vakuutuskauden aikana. Jos
tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan
ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana
ensimmäinen vahinko todetaan.
.
Seuraeläimille aiheutuneiden vahinkojen osalta korvataan
hoitokuluja
enintään
1
500
euroa.
Seuraeläimen
kuolemantapauksessa korvataan vain seuraeläimen arvo.
5.2. Oikeudenkäyntikulut
Jos vakuutukseen kuuluvaa vahinkotapahtumaa koskeva
korvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi, hoitaa
vakuutusyhtiö sitä koskevan oikeudenkäynnin siltä osin kuin
kysymyksessä
on
sanottu
vahingonkorvaus,
vaikka
vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin (ks. kohta 6.4)
5.3. Omavastuu
Jokaisessa
vahingossa
vakuutuksenottajalla
on
vakuutusyhteenvetoon merkitty omavastuu, joka vähennetään
ehtojen
mukaan
laskettujen
vahingonkorvauksen,
torjuntakustannusten ja selvitys- ja oikeudenkäyntikustannusten
yhteismäärästä.
5.4. Yhteisvastuullisuus
Jos useampi henkilö on velvollinen yhteisvastuullisesti
korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan
ainoastaan se osa vahingosta, mikä vastaa vakuutetun viaksi
jäävää syyllisyyden määrää ja hänen ehkä vahinkotapahtumasta
saamaansa etua, ellei edellä mainitusta syistä muuta johdu,
vakuutuksesta korvataan enintään pääluvun mukainen osuus
kokonaisvahingosta.
6. Erityisiä toimenpiteitä vahinkotapahtuman satuttua
6.1. Vakuutetun tulee pyrkiä siihen, että vakuutusyhtiölle
varataan tilaisuus vahingon määrän arvioimiseen sekä
mahdollisuus
myötävaikuttaa
sovinnollisen
ratkaisun
aikaansaamiseen.
6.2.
Vakuutusyhtiö
selvittää,
onko
vakuutetulla
vahingonkorvausvelvollisuutta
ilmoitetusta,
vakuutukseen
kuuluvasta vahinkotapahtumasta ja neuvottelee korvauksen
vaatijan kanssa.
6.3. Jos vahinkotapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin vakuutetun
on viipymättä ilmoitettava tästä vakuutusyhtiölle.
6.4. Jos vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutuksenottajalle
olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen
vahingon kärsineen kanssa tämän vahinkojen korvaamisesta
eikä vakuutuksenottaja tähän suostu, vakuutusyhtiö ei ole
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