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Yhteenveto matkavakuutusehdoista
Vakuutusnumero:

102-3261

Liittyy kortteihin:

Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking
Gold, Visa Debit Premium Banking, Visa Debit Private Banking,
MasterCard Betal- och Kreditkort Premium Banking ja MasterCard Betaloch Kreditkort Private Banking

1. Vakuutetut
Vakuutettuina ovat Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium
Banking, Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium Banking ja MasterCard Betal- och
Kreditkort Private Banking -korttien alle 80-vuotiaat kortinhaltijat ja rinnakkaiskortinhaltijat.
Vakuutettuja ovat myös vakuutetun kortinhaltijan kanssa mukana matkustava alle 80-vuotias puoliso ja avopuoliso sekä
kortinhaltijan alle 23-vuotiaat mukana matkustavat lapset, lapsenlapset, lapsipuolet ja otto- ja kasvattilapset silloin, kun
he asuvat vakituisesti samassa taloudessa kortinhaltijan kanssa. Täysipäiväisesti opiskelevat omassa taloudessaan asuvat
alle 23-vuotiaat lapset ovat myös vakuutettuja silloin, kun he matkustavat yhdessä kortinhaltijan kanssa. Kortinhaltijan
alle 23-vuotiaat lapset ja lapsenlapset, jotka asuvat toisen vanhemman kanssa, ovat myös tässä tarkoitettuja lapsia, kun
he matkustavat yhdessä kortinhaltijan kanssa.
2. Vakuutuksen voimassaolo
Vakuutus on voimassa koti- ja ulkomaanmatkoilla kaikkialla maailmassa.
Suomessa, Ruotsissa tai vakuutetun kotimaassa vakuutus on voimassa silloin, kun vakuutettu matkustaa vähintään
50 kilometrin etäisyydelle linnuntietä mitattuna vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajanasunnosta. Vakuutus ei ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä 50 kilometriä
pidemmilläkään matkoilla.
Vakuutetun kotimaa on se maa, jossa vakuutetulla on varsinainen asunto ja koti ja jossa hän pysyvästi oleskelee yli
183 päivää vuodessa.
2.1 Voimassaoloaika
Vakuutus on voimassa, kun vakuutetun MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit
Premium Banking, Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium Banking ja MasterCard Betaloch Kreditkort Private Banking -kortti on voimassa matkan alkaessa ja matka kestää enintään 90 päivää. Jos matka
kestää yhtäjaksoisesti kauemmin, vakuutus päättyy tällaisen matkan osalta 90 päivän kuluttua siitä, kun matka alkoi.
Korvauslaji
Matkasairauden ja matkatapaturman aiheuttamat
hoitokulut kotimaanmatkoilla
Matkasairauden ja matkatapaturman aiheuttamat
hoitokulut ulkomaanmatkoilla
Hammashoitokulut (odottamaton ja äkillinen särky
matkalla)
Matkahätäpalvelu 24h
Matkasairaudesta ja matkatapaturmasta johtuva
kotiinkuljetus kotimaahan
Vainajan kotiinkuljetus kuolinsyystä riippumatta
Sairaalahoidossa olevan vakuutetun lähiomaisen
matkakulut
Tapaturmainen kuolema, aikuiset 18 vuotta tai yli
Tapaturmainen kuolema, lapset alle 18 vuotta
Tapaturmavamman aiheuttama pysyvä haitta (100%)
Matkan peruuntuminen
Matkalta myöhästyminen
Odottamiskorvaus – lento tai muu julkinen
kulkuneuvo
Matkan keskeytyminen
Matkatavarakorvaus
Matkatavaroiden myöhästyminen
- välttämättömyystarvikkeet
Oikeudellinen apu
Vastuuvahinkokorvaus
Hole-in-One -turva

Vakuutusmäärä (EUR)

Omavastuu

250 000

50 euroa

4 000 000

50 euroa

200
Sisältyy vakuutukseen

-

Ilman euromääräistä ylärajaa
Ilman euromääräistä ylärajaa
Kohtuullisiksi katsottavat kuljetus-,
majoitus- ja ateriakulut 1 hengelle
enintään 5 vuorokauden ajalta
40 000
5 000
40 000
5 000
1 000

-

500
5 000
1 500
500
10 000
50 000
500

50 euroa
4 tunnin
odotusaika
50 euroa
4 tunnin
odotusaika
-

Voimassa 7.12.2013 alkaen

Taulukossa ilmoitetut vakuutusmäärät tarkoittavat enimmäiskorvausta yhtä vakuutettua kohden yhdessä vakuutuksen
tarkoittamassa vahinkotapahtumassa. Tarkempia tietoja vakuutusturvasta löydät vakuutusehdoista osoitteesta
www.alandsbanken.fi/korttivakuutukset tai www.alandsbanken.se/kortforsakringar.
Mahdolliset useammat tai rinnakkaiset kortit, jotka sisältävät matkavakuutusturvan, eivät oikeuta moninkertaisiin
korvauksiin. Mikäli vakuutetulla on luottokortti, joka sisältää matkavakuutuksen 102-4069 ”Standard”, sekä
luottokorttikortti, joka sisältää matkavakuutuksen 102-3261 ”Premium & Private Banking”, maksetaan korvaukset aina
ainoastaan Premium & Private banking -korttiin liittyvästä matkavakuutuksesta 102-3261. Tällaisessa tilanteessa
vakuutetulle ei siten makseta mitään korvauksia vakuutuksen 102-4069 perusteella.
Jos vakuutettu kortinhaltija tai mukana matkustava vakuutettu perheenjäsen matkan aikana sairastuu,
tälle sattuu tapaturma, tai tarvitsee kiireellistä hammaslääkärinhoitoa, voit hakeutua valitsemanne
laillistetun lääkärin vastaanotolle matkakohteessa.
Vakuutuskorvauksen hakemista varten sinun tulee


Hankkia lääkärintodistus, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu ja diagnoosi.



Maksaa kustannukset ja säästää alkuperäiset kuitit aiheutuneista sairaudenhoito-, lääke- ja muista
kustannuksista.



Hakea korvausta matkavakuutuksesta matkalta palattuasi. Korvaushakemuksen löydätte Ålandsbankenin
kotisivuilta osoitteesta www.alandsbanken.fi/korttivakuutukset tai www.alandsbanken.se/kortforsakringar. Saat
lomakkeen myös AIG:n asiakaspalvelusta.

Tarvittaessa matkahätäpalvelu SOS International on käytössänne. Matkahätäpalvelu auttaa sinua
silloin,


Jos tarvitset maksusitoumuksen lääkärin- tai sairaalahoitoa varten



Jos tarvitset sairaankuljetuksen kotimaahan



Mahdollisen kuolemantapauksen sattuessa ulkomailla



Jos matkasi keskeytyy sairauden tai kuolemantapauksen vuoksi



Jos tarvitset oikeudellista apua

Mikäli matkatavarasi tai matkasi myöhästyy, tulee sinun vakuutuskorvausta hakeaksesi


Hankkia kuljetusyhtiöltä todistus myöhästymisestä, sekä matkatavaroiden palauttamisesta.



Säilyttää kaikki alkuperäiset kuitit tekemistäsi välttämättömyystarvikehankinnoista, sekä muista aiheutuneista
kuluista

Mikäli matkatavarasi varastetaan tai ne vahingoittuvat


Tee rikosilmoitus varastetuista matkatavaroista



Jos matkatavarat vahingoittuvat kuljetuksen aikana, tee reklamaatio kuljetusyhtiölle tai matkanjärjestäjälle



Tee lista varastetuista/vahingoittuneista matkatavaroista

AKUUTIN LÄÄKETIETEELLISEN HÄTÄTILANTEEN SATTUESSA MATKALLA:
SOS International A/S
(matkahätäpalvelu auttaa 24h)
Puh: +45 7010 5054
Fax: +45 7010 5056
S-posti: sos@sos.dk
AIG ASIAKASPALVELU SUOMESSA
AIG Europe Limited sivuliike
Kasarmikatu 44
00130 Helsinki
Puh. +358 (0)201 443 250 (suomi)
Puh. +358 (0)201 443 240 (ruotsi)
S-posti: alandsbanken@fi.sos.eu

AIG ASIAKASPALVELU RUOTSISSA
AIG Europe Limited sivuliike
Kasarmikatu 44
00130 Helsinki
Puh.+46 770 45 75 88
S-posti: alandsbanken@fi.sos.eu

