VAKUUTUSYHTEENVETO, MATKA- JA OMAISUUSVAKUUTUS
Matkavakuutus Aktia Visa Platinum Private Banking-, Aktia Visa Platinum- ja Aktia World Elite MasterCard-kortinhaltijoille
Vakuutusnumero 14-23047voimassa 1.1.2016 alkaen
Vakuutus on matkavakuutus henkilöille, joilla on voimassaoleva
Aktia Visa Platinum Private Banking-, Aktia Visa Platinum- tai
Aktia World Elite MasterCard-kortti. Vakuutettuina ovat
kortinhaltijan lisäksi kortinhaltijan puoliso tai avopuoliso sekä
samassa taloudessa asuvat kortinhaltijan kanssa matkustavat
alle 20-vuotiaat lapset. Vakuutus ei ole voimassa jos puoliso,
avopuoliso tai lapset matkustavat yksin.
Vakuutus päättyy kun vakuutettu täyttää 90 vuotta.

Vakuutus on voimassa vapaa-ajan matkoilla Suomessa ja
ulkomailla enintään 90 vrk/matka.
Vakuutus on voimassa matkoilla jotka tehdään vähintään 50 km
etäisyydelle vakuutetun normaalista, päivittäisestä elinympäristöstä, asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai
vakuutetun säännöllisessä käytössä olevasta vapaa-ajan
asunnosta. Edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen
välisillä matkoilla vakuutus ei ole voimassa.

Korvauslaji

Vakuutusmäärä

Omavastuu

Hoitokulut

ilman ylärajaa

-

Kuolema tapaturman johdosta

51 000 € (3 400 € alle 20 v)

-

Pysyvä haitta tapaturman johdosta

51 000 € (8 500 € alle 20 v)

-

Sairauskuljetus kotimaahan

Sisältyy hoitokuluihin

-

Ruumin kotiinkuljetus

Kohtuulliset kulut

-

Matkan myöhästyminen

Enintään 1 700 €

-

Matkan keskeytyminen

Välttämättömät ja kohtuulliset kulut

-

Kulut joista vakuutettu on matkanjärjestäjän

Matkan peruuntuminen

matkaehtojen mukaan vastuussa, enintään 5 000 €

-

Matkatavara

Enintään 3 400 €

60 €

Matkatavaroiden myöhästyminen
Kohtuulliset passin, viisumin ja matkalippujen varkaudesta aiheutuneet
jälleenhankintakustannukset sekä ylimääräiset matka- ja
majoituskustannukset matkatavaravahingon yhteydessä

enintään 340 €

12 tuntia

Enintään 255 €

-

Vastuuvakuutus (esine- ja henkilövahingot)

Enintään 170 000 €

90 €

Toimintaohje sairaustapauksissa ja tapaturman sattuessa
 Lievissä sairaus- ja tapaturmatapauksissa voit hakeutua valitsemallesi lääkäriasemalle. Maksa kulut ensin itse ja hae jälkikäteen
korvausta täyttämällä vahinkoilmoitus osoitteessa www.aktia.fi tai soittamalla numeroon +358 10 550 2071.
 Vakavammissa tapauksissa ja hätätapauksissa ole vuorokauden ympäri yhteydessä Hätäpalveluun numerossa
+358 10 550 2072 tai emergency@folksam.fi .
Omaisuusvakuutus
Vakuutusnumero 85-501248, voimassa 1.1.2016 alkaen
Vakuutus on omaisuusvakuutus henkilöille, joilla on
voimassaoleva Aktia Visa Platinum Private Banking-, Aktia Visa
Platinum- tai Aktia World Elite MasterCard-kortti. Vakuutus on
täydennys kortinhaltijan normaaliin kotivakuutukseen ja korvaa
alla mainitut vahingot, joita normaali kotivakuutus yleisesti ei
kata.

Vakuutuksesta
korvataan
enintään
alla
mainittuun
vakuutusmäärän asti omaisuus, joka on tahattomasti kadotettu
tai unohtunut vakuutetun normaalin, päivittäisen elinympäristön
ulkopuolella, sekä vahinko, joka on aiheutunut urheiluvarusteille
ja soittimille kun niitä on käytetty käyttötarkoitukseensa. Yhden
vakuutuskauden aikana, korvataan enintään kaksinkertaisena alla
mainittu vakuutusmäärä.

Korvauslaji

Vakuutusmäärä

Omavastuu

Tahattomasti kadotettu tai unohtunut esine

2 000 €

25 %, väh. 150 €

Urheiluvarusteet ja soittimet, joita on käytetty käyttötarkoitukseensa

3 000 €

150 €

Korvauksenhakuohjeet
 Varkaus- ja muissa rikostapauksissa huolehdi, että saat esitutkintapöytäkirjan (rikosilmoituksen).
 Vahinkotapauksissa säilytä kaikki kuitit vahinkoon liittyvistä kuluista.
 Matkatavaroiden myöhästyessä, rikkoutuessa tai kokonaan kadotessa, tee asiasta ilmoitus lentoyhtiön tai ko. kuljetusyhtiön edustajalle
heti saapumispaikalla. Puuttuvasta tai rikkoutuneesta matkatavarasta on saatava kuljetusyhtiön todistus (esim. lentoyhtiön todistus).
 Tee vahinkoilmoitus osoitteessa www.aktia.fi tai soittamalla numeroon +358 10 550 2071 mahdollisimman pian vahinkotapahtuman
jälkeen. Ilmoita vakuutusnumero tai ”Aktia Private Banking/ Aktia Platinum/ Aktia World Elite” viitteenä vahinkoilmoituksessa.
 Vahinkoon liittyvät kuitit, ostotositteet, lento- tai kuljetusyhtiön todistus ja muut mahdolliset asiakirjat liitetään vahinkoilmoitukseen.
Vakuutuksen myöntää Folksam Vahinkovakuutus Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki,
PL 549, 00101 Helsinki, puh. 010 80 8180, Y-tunnus 2190954-7, www.folksam.fi

