* TUOTE-ESITE: Matkavakuutus Ålandsbankenin Mastercard World
Elite -korttiin
Vakuutus on voimassa koti- ja ulkomaanmatkoilla kaikkialla maailmassa Ålandsbankenin Mastercard World Elite –kortin haltijoilla. Vakuutuksen voimassaolo edellyttää matkan alkaessa voimassaolevaa Ålandsbankenin korttia. Vakuutetun matkan enimmäiskesto voi olla enintään 90 päivää.
Vakuutettuina ovat yllänimetyn Ålandsbankenin kortin haltijat, sekä kortinhaltijan mukana matkustava avio- tai avopuoliso ja kortinhaltijan kanssa asuvat, alle 23-vuotiaat mukana matkustavat
lapset. Vakuutus ei kuitenkaan ole voimassa puolison tai lasten matkustaessa yksin. Vakuutus on
voimassa alle 80-vuotiaana ja päättyy vakuutetun tai puolison täyttäessä 80 vuotta. Lasten vakuutus
päättyy viimeistään, kun he täyttävät 23 vuotta.

Vakuutukseen sisältyy
matkahätäpalvelu 24h
Puh. +45 3848 8085
S-posti: sos@sos.dk
24h palvelu mm. suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi.
AIG ASIAKASPALVELU
SUOMESSA
AIG Europe S.A. sivuliike
Kasarmikatu 44
00130 Helsinki
Puh. +358 (0)201 443 250 (suomi)
Puh. +358 (0)201 443 240 (ruotsi)
S-posti: alandsbanken@AIG.com
AIG ASIAKASPALVELU
RUOTSISSA
AIG Europe S.A. sivuliike
Kasarmikatu 44
00130 Helsinki
Puh. +46 770 45 75 88
S-posti: alandsbanken@AIG.com

Vakuutus korvaa
Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut
kotimaanmatkoilla
ulkomaanmatkoilla
Hammashoitokulut
(odottamaton ja äkillinen särky matkan aikana)

Vakuutusmäärä (EUR)

Omavastuu

250 000
4 000 000

50 €
50 €

200

-

Matkasairaudesta ja -tapaturmasta johtuva kotiinkuljetus Sisältyy Matkasairaudenkotimaahan
ja tapaturman hoitokulujen
ulkomaanmatkojen
kokonaiskorvausmäärään.

-

Vakuutetun mukana matkustavan lapsen kotiuttamiskulut

10 000

-

500 000

-

Kohtuulliset kuljetus-,
majoitus- ja ateriakulut

-

Tapaturmainen kuolema
aikuiset 18 vuotta tai yli
lapset alle 18 vuotta

40 000
5 000

-

Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta (100 %)

40 000

-

Matkan peruuntuminen: matka- ja majoituskulut

5 000

50 €

Matkalta myöhästyminen

1 000

-

500

4 tunnin odotusaika

Matkan keskeytyminen

5 000

-

Matkatavarakorvaus

1 500

50 €

500

4 tunnin odotusaika

Oikeudellinen apu

10 000

-

Vastuuvahinkokorvaus

50 000

-

500

-

2 500

-

Vainajan kotiinkuljetus kuolinsyystä riippumatta
Sairaalahoidossa olevan vakuutetun lähiomaisen matkakulut (1 hlö/max. 5 vrk)

Odottamiskorvaus (lento tai muu julkinen kulkuneuvo)

Matkatavaroiden myöhästyminen (välttämättömyystarvikkeet)

Hole-in-One -turva
Vuokra-auton omavastuuturva

Kotimaanmatkoilla vakuutus on voimassa, kun matkakohde on yli 50 km päässä vakuutetun
asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajanasunnosta. Vakuutus ei ole voimassa näissä
paikoissa, tai niiden välisillä matkoilla.
Mahdolliset useammat tai rinnakkaiset kortit, jotka sisältävät matkavakuutusturvan, eivät oikeuta
moninkertaisiin korvauksiin.

*Tämä esite ei korvaa vakuutusehtoja. Tutustu huolella oheisiin täydellisiin vakuutusehtoihin, joissa on kerrottu tarkemmin mm.
mitä vakuutus korvaa ja millaisia rajoituksia korvauksiin liittyy.

1

