
Mitä vakuutus kattaa?

Kuluja ja vahinkoja korvataan enintään vakuutuskirjaan merkittyyn 
enimmäiskorvaukseen asti.

Matkustajavakuutus

 Hoitoturva – korvaa matkasairauden tai –tapaturman hoito-
kuluja ilman euromääräistä enimmäiskorvausta.

 Keskeytymisturva – korvaa matkan keskeytymisestä aiheu-
tuneita kuluja sekä matka- ja majoituskuluja, jos vakuutettu 
joutuu siirtymään evakuointi- tai katastrofialueelta turvaan.

•	 Päivärahaturva	–	maksamme	päivärahaa,	jos	matkatapatur-
ma aiheuttaa tilapäisen työkyvyttömyyden.

•	 Invaliditeettiturva	–	maksamme	kertakorvauksen	matkasai-
rauden tai –tapaturman aiheuttamasta pysyvästä vammasta.

•	 Kuolinturva	–	maksamme	edunsaajalle	kertakorvauksen,	
jos vakuutettu menehtyy matkasairauden tai –tapaturman 
vuoksi.

•	 Peruuntumisturva	–	korvaa	matkan	peruuntumisesta	aiheu-
tuneita kuluja.

•	 Myöhästymis-	ja	odottamisturva	–	korvaa	matkalta	myöhäs-
tymisestä aiheutuneita kuluja.

•	 Pahoinpitely-,	sieppaus-	ja	kriisiterapiaturva	–	korvaa	kuluja	
kivusta, särystä, ansionmenetyksestä sekä psyykkisestä ja 
fyysisestä kärsimyksestä.

Komennusmatkoille vakuutukseen on mahdollista liittää myös

•	 Terveydenhoitoturva	–	korvaa	terveydenhoitokuluja,	kuten	
terveystarkastuksia ja rokotuksia.

•	 Hammashoitoturva	–	korvaa	perustarkastuksia	ja	hampai-
den kuntoa ylläpitävää hoitoa.

•	 Synnytysturva	–	korvaa	synnytyskuluja	komennusmaassa	tai	
vakuutetun kotimaassa.

Matkatavaravakuutus korvaa

•	 matkatavaroiden	äkillisiä	ja	odottamattomia	vahinkoja,	kuten	
rikkoontumisen tai varkauden.

•	 välttämättömiä	hankintoja,	jos	menomatkalla	matkatavara	
myöhästyy.

Matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus korvaavat

•	 toiselle	aiheutettuja	henkilö-	ja	esinevahinkoja,	joista	henkilö	
on lain mukaan korvausvastuussa.

•	 lakimiesavun	käyttämisestä	aiheutuneita	asianajo-	ja	oikeu-
denkäyntikuluja riita- tai rikosasioissa.

Mitä vakuutus ei kata?

Matkustajavakuutus ei kata esimerkiksi

 kilpaurheilua tai kilpailuihin harjoittelua, ellei toisin ole 
sovittu.

 vakuutusehdoissa kerrottuja riskialttiita urheilulajeja, 
kuten kamppailulajeja tai laskuvarjohyppyä, ellei toisin ole 
sovittu.

 alkoholin tai lääkeaineen väärinkäytöstä aiheutunutta 
sairautta.

Matkatavaravakuutus ei kata esimerkiksi

 moottorikäyttöisiä ajoneuvoja tai ilma-aluksia.

 tavaran katoamisesta tai unohtamisesta aiheutunutta 
vahinkoa.

 tavaran tavanomaisesta käytöstä aiheutunutta kulumista 
tai naarmuuntumista.

Matkavastuuvakuutus ei kata esimerkiksi

 vakuutetulle itselleen tai hänen kanssaan samassa talou-
dessa asuvalle henkilölle aiheutunutta vahinkoa.

Matkaoikeusturvavakuutus ei kata esimerkiksi

 vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vasta-
puolen asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

 Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan mak-
samatta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä 
huolimattomuudella.

 Matkalla alkaneen sairauden aiheuttamia hoitokuluja kor-
vataan enintään vakuutuskirjassa mainittu aika hoidon tai 
tutkimuksen alkamisesta.

 Matkalla sattuneen tapaturman aiheuttamia hoitokuluja 
korvataan enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta.

Täydelliset	ennen	sopimuksen	tekoa	annettavat	ja	sopimusta	koskevat	tiedot	tuotteesta	ovat	tuoteselosteessa,	vakuutusehdoissa	ja	vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Yrityksen matkaturva on matkavakuutus, joka turvaa yrittäjää tai yrityksen henkilöstöä niin työ-, virka- kuin komennusmatkoilla. Vakuutusta voi laa-
jentaa kattamaan työ- ja virkamatkojen lisäksi myös vapaa-ajan lomamatkoja. Yrityksen matkaturva on muokattavissa yrityksesi tarpeiden mukaan. 
Siihen	voit	valita	matkustaja-,	matkatavara-,	matkavastuu-	ja	matkaoikeusturvavakuutuksen.

Yrityksen matkaturva
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Yritys: Vakuutusyhtiö Eurooppalainen, 0196741-6, 
	 Helsinki,	Suomi
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Missä vakuutusturva on voimassa?

Yrityksen matkaturva on voimassa vakuutuskirjaan merkityillä

	 ulkomaanmatkoilla	kaikkialla	maailmassa,	jollei	toisin	ole	sovittu.	Tarkistathan	riskialueet,	joilla	vakuutusturvan	voimassaoloa	on	
rajoitettu.	Ulkomaanmatka	alkaa,	kun	poistut	Suomessa	asunnoltasi,	työpaikaltasi,	opiskelupaikaltasi	tai	vapaa-ajan	asunnoltasi	tar-
koituksenasi	jatkaa	matkaa	suoraan	Suomen	rajojen	ulkopuolella	sijaitsevaan	matkakohteeseen.	Ulkomaanmatka	päättyy,	kun	palaat	
ulkomailta suoraan johonkin edellä mainituista paikoista.

 kotimaanmatkoilla, jonka teet suoraan linnuntietä mitattuna vähintään 50 kilometrin etäisyydelle asunnoltasi, työpaikaltasi, opiske-
lupaikaltasi tai vapaa-ajan asunnoltasi. Kotimaanmatka alkaa, kun poistut edellä mainituista paikoista ja päättyy, kun palaat johonkin 
edellä mainituista paikoista. Matkavakuutukset eivät ole koskaan voimassa edellä mainituissa paikoissa tai niiden välisillä matkoilla. 
Komennusmatkoilla vakuutus on voimassa myös vakuutetun päivittäisessä elinympäristössä ja lomamatkoilla.

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

 Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa 
erässä.

Miten irtisanon sopimuksen? 

 Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuu-
tusyhtiölle.	Puhelimitse	et	voi	irtisanoa	vakuutusta.

Mitkä ovat velvoitteeni?

- Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot.

- Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita 
tai on tapahtunut olennaisia muutoksia. 

- Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

- Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

 Jatkuva vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. 
Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.

 Määräaikainen vakuutus tulee voimaan aikaisintaan siitä hetkestä, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy vakuutuskirjaan merkittynä 
päivänä.

 Vakuutus päättyy vakuutetun osalta kun vakuutetun työ-, virka- tai muu sopimussuhde vakuutuksenottajaan lakkaa. Matkustajava-
kuutus	päättyy	kuitenkin	viimeistään	sen	vakuutuskauden	lopussa,	jonka	aikana	vakuutettu	täyttää	86	vuotta.	Päivärahaturva	taas	
päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 70 vuotta.


