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Tuoteseloste

OP Nano Matkavakuutus
OP Nano Matkavakuutus antaa turvaa, kun reissaat ulkomailla. Se korvaa äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja:
sairastut tai loukkaannut, puhelimesi varastetaan tai myöhästyt lennolta. Yllättävistä tilanteista aiheutuu ylimääräisiä
kuluja, joissa me autamme.
Voit valita kahdesta paketista itsellesi sopivan:
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OP Nano Matkavakuutus on voimassa ulkomaanmatkoilla kaikkialla Suomen ulkopuolella. Vakuutus on henkilökohtainen
ja voidaan myöntää 18-60-vuotiaalle Suomessa vakinaisesti asuvalle reissaajalle. Vakuutus päättyy viimeistään sen
vakuutuskauden lopussa, jonka aikana täytät 60 vuotta. Huom! Tosiasiallinen ja vakinainen kotikuntasi ja asuinpaikkasi
tulee olla Suomessa vahingon sattuessa, jotta saat korvausta.
Ulkomaanmatkan katsotaan alkaneen silloin, kun olet siirtynyt Suomen rajojen ulkopuolelle ja päättyneen, kun olet
siirtynyt takaisin Suomen rajojen sisäpuolelle. Vakuutus on voimassa enintään 180 vuorokautta ulkomaanmatkan
alkamisesta lukien, vaikka matka jatkuisi tämän jälkeen.
Enimmäiskorvaus tarkoittaa sitä summaa, jonka verran voit enintään saada korvausta yhdestä ulkomailla sattuneesta
vahingosta.
Omavastuu on se osuus vahingosta, jonka maksat itse.
Kun otat matkavakuutuksen, sen hintaan vaikuttavat ikäsi, asuinpaikkasi sekä valitun paketin laajuus. Hinta voi muuttua
vuosittain vakuutuksen voimassa ollessa.

Lääkäriturva
Lääkäriturvalla varaudut yllättäviin hoitokuluihin ulkomaanmatkalla. Pääset nopeasti hoitoon eikä sinun tarvitse
murehtia hoidon kustannuksista. Lisäksi käytettävissäsi on suomenkielinen hätäpalvelu sekä kattava palveluverkosto.
Kun sairastut tai loukkaannut ulkomaanmatkan aikana ja tarvitset hoitoa, hakeudu lääkäriin jo matkan aikana
tai viimeistään 7 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä, kuitenkin viimeistään 180 vuorokauden kuluessa
ulkomaanmatkan alkamisesta. Korvaamme kuluja enintään 90 vuorokauden ajalta tutkimuksen tai hoidon alkamisesta.
Turvassa ei ole omavastuuta eikä euromääräistä enimmäiskorvausta, paitsi hammassäryn ja puremisvammojen
hoitamiseen liittyen.
Äkillistä ja yllättävää tutkimusta tai hoitoa vaativan terveydentilan muutoksen aiheuttamista kuluista korvataan mm.:
•
		
		
		

maksut lääkärin tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä, myös jos kyseessä on vanhan vaivan äkillinen ja odottamaton paheneminen. Huom! Hampaiden tutkimisen ja hoitamisen korvaamiseen liittyy rajoituksia, ks.
ehdot. Esimerkiksi hammassairauksia korvataan vain, jos hammasta alkaa äkillisesti särkeä ulkomaanmatkalla ja silloinkin enintään 500 € asti.

•		 maksut apteekista myytävistä lääkevalmisteista ja haavasidoksista
•		 sairaalan hoitopäivämaksut
•		 kulut ortopedisista tuista ja kyynär- tai kainalosauvoista
•		 kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin tai hoitolaitokseen
•		 sairaskuljetuksesi Suomeen, jos tilanne sitä vaatii. Tämä edellyttää meiltä etukäteishyväksyntää.
Turvasta ei korvata kuluja, jotka ovat aiheutuneet seuraavissa aktiviteeteissa aiheutuneen vamman tai sairauden
tutkimisesta ja hoitamisesta:
•
		
		

kilpaurheilussa. Kilpaurheilulla tarkoitetaan urheiluliiton tai urheiluseuran järjestämiä kilpailuja tai otteluita,
valmennusohjelman mukaisia harjoituksia sekä lajille ominaisia muita harjoituksia kilpaurheilun tasosta tai
vakuutetun iästä riippumatta.

•

base-hypyssä

•

kiipeilyssä (paitsi seinäkiipeilyssä)

•

vapaasukelluksessa

•

alamäkipyöräilyssä.

Korvaamiseen liittyy muitakin rajoituksia, jotka on kerrottu kokonaisuudessaan ehdoissa. Vakuutuksesta ei korvata
esimerkiksi ennen matkaa alkaneen hoidon seurantakäyntejä, lääkereseptien uusimista tai etukäteen suunniteltuja
hoitoja.

Lentolipputurva
Lentolipputurvasta korvataan kuluja, kun
1. matkasi peruuntuu. Korvaamme käyttämättä jääneiden lentojen lisäksi myös ulkomaille varatut majoitukset.
2. myöhästyt lennolta. Korvaamme uudet samaan matkakohteeseen ja matkustusluokkaan hankitut lennot.
3. matkasi keskeytyy. Jos joudut palaamaan Suomeen oman tai matkakumppanisi terveydentilan
		 muuttumisen vuoksi aiemmin ostettujen lentojen aikataulusta poiketen, korvaamme uudet lennot kotiin.
4. matkasi pitkittyy. Jos joudut jäämään ulkomaille suunniteltua pidempään oman tai matkakumppanisi
		 terveydentilan muuttumisen vuoksi ja aiemmin hankitut paluuliput jäävät käyttämättä, korvaamme uudet
		 lennot kotiin.
Enimmäiskorvaus on 2 000 euroa kutakin ulkomaanmatkaa kohden ja omavastuu 25 % kuluista.

Matkatavaraturva
Matkatavaraturvasta korvataan ulkomailla matkatavaroillesi sattuvia esinevahinkoja, esim. pyörä varastetaan tai
tabletin näyttö rikkoutuu. Vakuutettuja matkatavaroita ovat jäljempänä taulukossa luetellut esineet. Enimmäiskorvaus
kussakin vahingossa on 2 000 euroa, paitsi korujen ja kellojen osalta 500 euroa.
Korvattavan esineen jälleenhankinta-arvosta tehdään taulukossa mainittu ikävähennys. Ikävähennysten lisäksi vähennetään kussakin vahingossa omavastuu 50 euroa. Rikkoutuneen esineen ensisijainen korvaustapa on korjauttaminen.

Vakuutettu omaisuus

Ikävähennys (%)

Puhelimet, tabletit, tietokoneet, puettavat älylaitteet

25

Vaatteet, kengät, laukut, silmä- ja
aurinkolasit, harrastusvälineet

15

Kamerat, polkupyörät

10

Korut ja kellot

0

Vähennys lasketaan
kertomalla prosenttiluku
omaisuuden
käyttöönottovuoden
jälkeen alkaneiden
vuosien lukumäärällä.

Hammasharjaturva
Hammasharjaturvasta saat 100 euron hätäkorvauksen, jos matkalaukkuasi ei näy neljään tuntiin lentosi laskeutumisen
jälkeen matkakohteessasi ulkomailla. Muista ilmoittaa kadonneesta matkatavarasta ensin lentoyhtiölle.

Vastuuturva
Vastuuturvasta korvataan vahinkoja, joita sinä matkailijana vahingossa aiheutat muille henkilöille tai heidän omaisuudelleen ja joista olet lain mukaan korvausvelvollinen. Me selvitämme korvausvelvollisuuden puolestasi, joten kerro meille
heti, jos jotain sattuu.
Enimmäiskorvaus kussakin vahingossa on 200 000 euroa ja omavastuu 200 euroa.

Oikeusturva
Joskus voit joutua turvautumaan oikeudelliseen apuun. Laita silloin viestiä meille, niin selvitämme, olisiko kyseessä
oikeusturvasta korvattava tapaus.
Turvasta voidaan korvata sinulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee
1. ulkomaanmatkalla sinulle tapahtunutta henkilövahinkoa
2. matkatavaraturvalla vakuutettua omaisuuttasi
3. matkalla käyttämiäsi majoitus-, kuljetus- tai muita matkustajalle tavanomaisia palveluja
4. sinua vastaan ulkomailla ajettavaa syytettä muusta kuin tahalliseksi tai törkeän tuottamukselliseksi
		 väitetystä teosta
5. sinulle esitettyä vahingonkorvausvaatimusta, joka perustuu muuhun kuin tahalliseen tai törkeän
		 huolimattomaan tekoon.
Enimmäiskorvaus kussakin vakuutustapahtumassa on 10 000 euroa ja omavastuu 20 % kuluista. Vakuutustapahtuma
on turvan voimassaoloaikana syntynyt riita tai vireille tullut syyte.

Kun vahinko sattuu
Jos sairastut tai loukkaannut ulkomailla
Ostettuasi OP Nano Matkavakuutuksen näet palvelussa matkavakuutuskorttisi. Voit ladata kortin puhelimeesi, jolloin et
tarvitse nettiyhteyttä kortin näyttämiseen.
Matkahätäpalvelu auttaa 24h +358 102 530 011. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
• Soittamalla saat tiedon, minne hakeutua lääkäriin ulkomaanmatkalla.
• Pyydä matkahätäpalvelusta maksusitoumus joko itse tai pyydä sairaalan henkilökuntaa soittamaan, jos
		 tarvitset sairaalahoitoa tai kalliimpia tutkimus- tai hoitotoimenpiteitä.

Muut matkavahingot
Jos esimerkiksi puhelimesi hajoaa tai myöhästyt lennolta, tee vahinkoilmoitus verkkopalvelussa. Tarkista korvaussäännöt ja
ohjeet kokonaisuudessaan ehdoista.

Yleistä tietoa vakuutuksesta
Vakuutuksiin liittyvät päätökset, viestit, ilmoitukset, vastaukset, muutokset ja irtisanomiset lähetetään vain sähköisesti
verkkopalveluun tai mobiililaitteeseen.
Vakuutusmaksu veloitetaan ilmoittamaltasi maksukortilta kuukausittain.
Emme korvaa vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Vakuutuksista ei korvata
myöskään vahinkoa, joka korvataan jonkin takuun, lain tai muun sopimuksen perusteella.

Vakuutuksen alkaminen ja päättyminen
Vakuutuksesi tulee voimaan heti, kun olet tunnistautunut pankkitunnuksilla ja ilmoittanut meille maksukortin tiedot.
Teemme tunnistamisen yhteydessä asiakasvalinnan: vakuutuksen voimaantulon edellytyksenä on, että hyväksymme
sinut asiakkaaksi.
Voit irtisanoa vakuutuksen koska tahansa verkkopalvelussa. Huomaathan kuitenkin, että joistakin turvista ei makseta
korvauksia enää vakuutuksen päättymisen jälkeen.
Me voimme irtisanoa vakuutuksen, jos emme saa perittyä vakuutusmaksua tai olet antanut vääriä tietoja, aiheuttanut
vahingon tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella tai lisännyt vahingonvaaraa.
Muista hakea korvausta vuoden kuluessa siitä, kun vahinko on sattunut tai olet saanut tietää vahingosta ja sen
seuraamuksesta ja vakuutuksen voimassaolosta. Korvausvaatimus on kuitenkin aina esitettävä viimeistään kymmenen
vuoden kuluttua vakuutustapahtumasta.

Vakuutukseen voi tulla muutoksia
Meillä on oikeus vakuutuskautesi vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja ja –maksua sekä muita sopimusehtoja, kun
perusteena on
•
•
•
•
•
		
		

uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys
oikeuskäytännön muuttuminen
ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos, esimerkiksi kansainvälinen kriisi
korvausmenon tai kustannustason muutos
muutos sellaisessa seikassa tai olosuhteessa, jolla vakuutusyhtiön mukaan on vaikutusta vakuutusmaksun
suuruuteen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi muutokset vakuutuksenottajan tai vakuutetun iässä tai asuinpaikassa tai vakuutuksen kohteen sijaintipaikassa tai ominaisuudessa.

Lisäksi voimme tehdä vakuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta
sopimuksen keskeiseen sisältöön.

Tietosi ovat luottamuksellisia
Käsittelemme henkilötietojasi voimassa olevien säädösten ja tietosuojalausekkeen ja -selosteen mukaisesti ja hyödynnämme myös automaattista päätöksentekoa vakuutus- ja korvauspäätöksessä.
Ostaessasi vakuutusta mahdollinen automaattinen päätös myöntämisestä perustuu antamiisi tietoihin, asiakasrekisteriimme ja luottotietorekisteriin asiakasvalintaohjeemme mukaisesti. Vahingon sattuessa mahdollinen automaattinen
päätös korvauksesta perustuu antamiisi vahinkoa koskeviin tietoihin, vakuutusehtoihin ja asiakasrekisteriimme. Vakuutuksen irtisanominen maksun laiminlyönnin johdosta tapahtuu myös automaattisesti.
Lue tietosuojasta lisää www.uusi.op.fi/tietosuoja.

Vakuutukset myöntää:
OP Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3, Helsinki
Gebhardinaukio 1, 00013 OP
Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta

Vakuutusehdot

OP Nano Matkavakuutus
Turvat ovat voimassa ulkomaanmatkoilla kaikkialla maailmassa. Ulkomaanmatkan katsotaan alkaneen silloin, kun
vakuutettu on siirtynyt Suomen rajojen ulkopuolelle ja päättyneen, kun hän on siirtynyt takaisin Suomen rajojen
sisäpuolelle. Korvauksia ei makseta, jos vakuutustapahtuma sattuu sen jälkeen, kun ulkomaanmatkan alkamisesta on
kulunut yli 180 vuorokautta.
Vakuutettu henkilö ja hänelle valitut turvat on merkitty vakuutuskirjaan. Korvaukset maksetaan vakuutetulle henkilölle.
Vakuutus päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu on täyttänyt 60 vuotta.
Vakuutetulla tulee olla tosiasiallinen ja kotikuntalain sekä väestötietojärjestelmän mukainen vakinainen kotikunta ja
asuinpaikka Suomessa sekä vakuutustapahtumahetkellä että kulujen aiheutuessa, jotta hänelle otetusta vakuutuksesta
maksetaan korvausta.
Vakuutus ei ole voimassa, jos vakuutettu osallistuu Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin tai muun yhteisön
organisoimaan rauhanturvatoimintaan tai sotilaalliseen toimintaan.
Matkavakuutuksessa noudatetaan näiden ehtojen lisäksi myös OP Nano Yleisiä sopimusehtoja.

Lääkäriturva
1 Turvan sisältö
Oikeus korvauksiin syntyy, kun vakuutetulle on syntynyt jäljempänä kerrottu kulu, joka johtuu ulkomaanmatkalla
sattuvasta äkillisestä ja yllättävästä terveydentilan muutoksesta ja siihen liittyvästä lääketieteellisen hoidon tarpeesta.
Lääkäriturvan tulee olla voimassa tutkimuksen tai hoidon tarpeen alkaessa sekä silloin, kun tästä tutkimuksesta tai
hoidosta syntyy kulu.
Äkillistä ja yllättävää tutkimusta tai hoitoa vaativan terveydentilan muutoksen tulee tapahtua ulkomaanmatkan aikana ja
hoidon alkaa ulkomaanmatkan aikana tai viimeistään 7 vuorokauden kuluessa ulkomaanmatkan päättymisestä. Korvaaminen edellyttää, että tutkimus tai hoito alkaa viimeistään 180 vuorokauden kuluessa ulkomaanmatkan alkamisesta.
Kuluja korvataan enintään 90 vuorokauden ajalta tutkimuksen tai hoidon alkamisesta.
Tutkimuksen ja hoidon tulee olla lääkärin määräämää, yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaista ja
kysymyksessä olevan sairauden tai vamman kannalta välttämätöntä.
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Näistä kuluista korvataan
1. maksut lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä.
		 Hammaslääkärin, erikoishammaslääkärin, suuhygienistin, hammasteknikon tai vastaavan ammattihenkilön
		 suorittamasta tutkimuksesta tai antamasta hoidosta korvataan kuitenkin vain
		 • ulkomaanmatkalla alkaneen äkillisen hammassäryn välttämättömästä hoidosta aiheutuneet kulut
			 yhteensä enintään 500 euroon asti
		 • puremisesta hampaille tai hammasproteesille aiheutuneesta vammasta aiheutuneet kulut yhteensä
			 enintään 500 euroon asti
		 • äkillisestä ja ulkoisesta tapahtumasta aiheutuneesta hammasvammasta aiheutuneet kulut, kun
			 kyseessä ei ole puremisesta hampaalle tai hammasproteesille aiheutuneen vamman eikä hammas			 sairauden hoitokulut
2. maksut apteekista myytävistä lääkevalmisteista ja haavasidoksista
3. sairaalan hoitopäivämaksut
4. kulut ortopedisista tuista ja kyynär- tai kainalosauvoista
5. kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin tai hoitolaitokseen. Oman auton tai vuokra-auton
		 käyttämisestä korvataan enintään sairasvakuutuslain perusteella annetussa Sosiaali- ja terveysministeriön
		 asetuksessa määritelty moottoriajoneuvon matkakustannusten määrä.
Lisäksi korvataan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät kustannukset vakuutetun lääketieteellisesti välttämättömästä
sairaskuljetuksesta Suomeen.
Kuluja korvataan siltä osin kuin niistä ei ole oikeutta korvaukseen sairaus-, liikenne- tai työtapaturma- ja ammattitautilain, potilasvahinkolain tai jonkin muun lain nojalla.
Jos korvattavaksi haettu kulu huomattavasti ylittää matkakohteen yleisesti hyväksytyn ja noudatetun kohtuullisen hintatai kustannustason, on vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa korvauksen määrää tältä osin, ei kuitenkaan alle kohtuullisen
tason. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä, missä vakuutetun tutkimus- ja hoitotoimenpiteet toteutetaan. Vakuutusyhtiö
voi vaatia, että vakuutettu kuljetetaan yhtiön kustannuksella Suomeen hoitoon, jos paikallinen hoito muodostuisi Suomen
vastaavan tasoiseen hoitoon nähden merkittävän kalliiksi. Mikäli vakuutettu ei tähän suostu, yhtiö maksaa ulkomailla
annetusta
hoidosta korkeintaan sen määrän, joka vastaa kustannuksia vakuutetun kuljetuksesta Suomeen ja hoidosta Suomessa.
Jos vakuutettu kuolee ulkomaanmatkan aikana ennen kuin on kulunut 181 vuorokautta matkan alkamisesta, korvataan
vakuutetun kohtuulliset kotiinkuljetuskustannukset Suomeen tai kohtuulliset hautauskustannukset ulkomailla kuolinsyystä riippumatta.
Korvauksiin ei kuitenkaan ole oikeutta, jos kulut ovat aiheutuneet
1. välillisistä menetyksistä kuten matkatavaroiden kotiinkuljetuksesta tai ateriakuluista
2. sairaudesta tai vammasta, joka on alkanut tai jonka oireet ovat alkaneet ennen ulkomaanmatkaa, ellei
		 kyseessä ole tämän sairauden tai vamman äkillinen paheneminen tai tilan muutos matkan aikana
3. ennen ulkomaanmatkaa alkaneen hoidon seurantakäynnistä, lääkereseptin uusimisesta tai muusta ennen
		 ulkomaanmatkaa tiedossa olleesta hoidon tarpeesta
4. tutkimus-, hoito- tai muusta toimenpiteestä, joka on suunniteltu tai jonka lääketieteellisesti arvioitu tarve
		 on ollut olemassa jo ennen matkaa
5. hammaslääkärin, erikoishammaslääkärin, suuhygienistin, hammasteknikon tai vastaavan ammattihenkilön
		 suorittamasta tutkimuksesta tai antamasta hoidosta muissa kuin edellä kerrotuissa tilanteissa
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6. tutkimus-, hoito- tai muusta toimenpiteestä aiheutuneen komplikaation tutkimuksesta tai hoidosta, ellei
		 komplikaatio liity tästä turvasta korvattavan ulkomaanmatkalla sattuvan äkillisen ja yllättävän terveyden		 tilan muutoksen lääketieteelliseen hoitoon
7.

vuoristotaudista

8. lääkeaineen väärinkäytöstä tai alkoholin tai huumaavan aineen käytön aiheuttamasta sairaudesta tai
		myrkytyksestä
9. itsemurhan yrityksestä
10. raskaudentilasta, jos äkillistä ja yllättävää tutkimusta tai hoitoa vaativa terveydentilan muutos on
		 tapahtunut raskausviikolla 30 tai sen jälkeen. Turvasta ei myöskään korvata raskausviikolla 30 tai sen		
		 jälkeen syntyvän lapsen tutkimukseen, hoitoon tai kotiinkuljetukseen liittyviä kuluja.
11. seuraavissa aktiviteeteissa aiheutuneen vamman tai sairauden hoitamisesta:
		 •
			
			
		 •
		 •
		 •
		 •

kilpaurheilu. Kilpaurheilulla tarkoitetaan urheiluliiton tai urheiluseuran järjestämiä kilpailuja tai otteluita,
valmennusohjelman mukaisia harjoituksia sekä lajille ominaisia muita harjoituksia kilpaurheilun tasosta
tai vakuutetun iästä riippumatta.
base-hyppy
kiipeily pl. seinäkiipeily
vapaasukellus
alamäkipyöräily.

2 Korvauksen hakeminen
Korvauksenhakijan tulee toimittaa vakuutusyhtiölle kirjallinen selvitys matkasta sekä äkillisestä ja yllättävästä lääke
tieteellisen hoidon tarpeesta tai kuolemasta. Tämä on tehtävä täyttämällä vakuutusyhtiön vahinkoilmoitus verkko
palvelussa. Pyydettäessä vakuutusyhtiölle on toimitettava myös muu korvausasian ratkaisemiseksi tarpeellinen selvitys.
Korvauksenhakijan tulee itse maksaa hoitokulut ennen korvauksen hakemista vakuutusyhtiöltä. Kuitit maksusta on
pyydettäessä toimitettava vakuutusyhtiölle alkuperäisenä.
Lääkärin lausuntopalkkioita ei korvata vahingon selvittelykuluina. Asiakirjat, selvitykset ja lausunnot korvauksenhakijan
on hankittava ja toimitettava yhtiölle omalla kustannuksellaan.
Jos hoitokuluun liittyvää sairausvakuutuslain mukaista korvausta ei ole jo kulua maksettaessa vähennetty, hoitokuluista
on haettava itse myös sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset ennen korvauksen hakemista vakuutusyhtiöstä.
Sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset on haettava Kansaneläkelaitokselta kuuden kuukauden kuluessa hoitokulujen
maksamisesta. Korvauksen hakijan on pyydettäessä toimitettava vakuutusyhtiölle Kansaneläkelaitoksen alkuperäinen
tosite sen maksamista korvauksista ja kopiot Kansaneläkelaitokselle annetuista tositteista.

Lentolipputurva
1 Turvan sisältö
Vakuutuksesta korvataan ulkomaanmatkan lentolippuja ja majoituskuluja alla luetelluissa tilanteissa. Lentolipputurvan
tulee olla voimassa sekä alla mainitun tilanteen ilmetessä että silloin, kun käyttämättä jääneiden lentolippujen tilalle
hankitaan uusia lentolippuja.
Enimmäiskorvaus on 2 000 euroa kutakin ulkomaanmatkaa kohden ja omavastuu 25 % kuluista.
Kuitenkin korvataan enintään se osuus, joka lain ja matkan järjestäjän, palveluntuottajan tai tapahtuman järjestäjän
ehtojen mukaan matkasta tai matkapalvelusta jää vakuutetun vastuulle.
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Vakuutuksesta korvataan alla kerrottuja kuluja seuraavissa tilanteissa:

Suomessa
1. Vakuutettu ei pääse lainkaan lähtemään Suomesta ulkomaanmatkalle, jolle hänen on ollut tarkoitus lähteä.
		 Vakuutuksesta korvataan etukäteen maksetut, käyttämättä jääneet ulkomaanmatkojen lennot ja
		 majoitukset ulkomailla.
2.
		
		
		

Vakuutettu myöhästyy Suomesta ulkomaille lähtevältä lennolta itsestä riippumattoman syyn vuoksi.
Vakuutuksesta korvataan ylimääräiset kulut, jotka ovat aiheutuneet uusista, alkuperäiselle matkalle pääsemiseksi hankituista lennoista. Uudet lennot on ostettava samaan matkakohteeseen, alkuperäisen matkan
ajankohtaan ja samaan luokkaan, esim. turistiluokkaan, kuin alkuperäiset lennot.

Ulkomailla
1.
		
		
		
		

Vakuutettu keskeyttää ulkomaanmatkansa oman tai samalla matkalla mukana olevan matkakumppanin
terveydentilan muuttumisen vuoksi ja palaa takaisin Suomeen ennenaikaisesti, ennen terveydentilan
muuttumista ostettujen lentolippujen aikataulusta poiketen. Vakuutuksesta korvataan ylimääräiset kulut,
jotka ovat aiheutuneet uusien ulkomailta Suomeen suuntautuvien lentojen hankkimisesta. Uudet lennot
on ostettava samaan luokkaan, esim. turistiluokkaan, kuin alkuperäiset lennot.

2.
		
		
		
		

Vakuutettu ei pysty oman tai samalla matkalla mukana olevan matkakumppanin terveydentilan muuttumisen vuoksi palaamaan ulkomaanmatkalta Suomeen ennen terveydentilan muuttumista ostettujen lentolippujen aikataulun mukaisesti. Vakuutuksesta korvataan ylimääräiset kulut, jotka ovat aiheutuneet uusien
Suomeen suuntautuvien lentojen hankkimisesta. Uudet lennot on ostettava samaan luokkaan, esim. turistiluokkaan, kuin alkuperäiset lennot.

3.
		
		
		

Vakuutettu myöhästyy ulkomailta lähtevältä lennolta itsestä riippumattoman syyn vuoksi ja menettää
ennen myöhästymisen syyn ilmenemistä ostetut lennot. Vakuutuksesta korvataan ylimääräiset kulut, jotka
ovat aiheutuneet uusien, alkuperäiseen matkakohteeseen suuntautuvien lentojen hankkimisesta. Uudet
lennot on ostettava samaan luokkaan, esim. turistiluokkaan, kuin alkuperäiset lennot.

Korvauksiin ei kuitenkaan ole oikeutta, jos
1. peruuntumisen tai keskeyttämisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen alkamista, matkan varaamista tai
		 matkan maksamista
2. turva on alkanut myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen matkan alkamista
3. peruuntumisen tai keskeyttämisen syy on aiheutunut lääkeaineen väärinkäytöstä tai alkoholin tai
		 huumaavan aineen käytöstä
4. kulut syntyvät 180 vuorokauden yhtäjaksoisen matkustamisen jälkeen tai kohdistuvat palveluun, joka on tai
		 on ollut tarkoitus käyttää 180 vuorokauden yhtäjaksoisen matkustamisen jälkeen.

2 Korvauksen hakeminen
Korvauksenhakijan tulee toimittaa vakuutusyhtiölle kirjallinen selvitys matkasta, keskeytymisen tai pitkittymisen syynä
olevasta terveydentilan muutoksesta sekä aiheutuneista kuluista ja menetyksistä. Tämä on tehtävä täyttämällä
vakuutusyhtiön vahinkoilmoitus verkkopalvelussa. Pyydettäessä vakuutusyhtiölle on toimitettava myös muu korvausasian ratkaisemiseksi tarpeellinen selvitys.
Korvauksenhakijan tulee itse maksaa kulut ja hakea niistä mahdolliset lain tai matkanjärjestäjän tai muun palveluntarjoajan ehtojen mukaiset korvaukset korvausvelvolliselta. Niistä kuluista, joista ei ole saatu korvausta lain tai matkanjärjestäjän tai muun palveluntarjoajan ehtojen nojalla on pyydettäessä toimitettava vakuutusyhtiölle alkuperäiset kuitit
tai muu vakuutusyhtiön hyväksymä selvitys.
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Lääkärin lausuntopalkkioita ei korvata vahingon selvittelykuluina. Asiakirjat, selvitykset ja lausunnot korvauksenhakijan
on hankittava ja toimitettava yhtiölle omalla kustannuksellaan.

Matkatavaraturva
1 Turvan sisältö
Matkatavaraturvasta korvataan ulkomaanmatkalla turvan voimassa ollessa sattuneet suoranaiset esinevahingot, jotka
ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.
Vakuutettua omaisuutta ovat vakuutetun matkalle mukaansa ottamat ja matkalla hankitut oheisessa taulukossa mainitut
esineet. Enimmäiskorvaus kussakin vakuutustapahtumassa on 2 000 euroa, paitsi korujen ja kellojen osalta 500 euroa.
Korvattavan esineen jälleenhankinta-arvosta tehdään taulukossa mainittu ikävähennys. Ikävähennysten lisäksi vähennetään kussakin vakuutustapahtumassa omavastuu 50 euroa. Ikävähennystä ei tehdä esineen korjauslaskun mukaisista
kustannuksista. Korvaus korjauskustannuksista on kuitenkin enintään tämän kohdan mukaan määritellyn omaisuuden
arvon suuruinen.

Omaisuus

Ikävähennys (%)

Puhelimet, tabletit, tietokoneet, puettavat älylaitteet

25

Vaatteet, kengät, laukut, silmä- ja
aurinkolasit, harrastusvälineet

15

Kamerat, polkupyörät

10

Korut ja kellot

0

Vähennys lasketaan
kertomalla prosenttiluku
omaisuuden
käyttöönottovuoden
jälkeen alkaneiden
vuosien lukumäärällä.

Vakuutuksesta ei korvata
1. urheiluvälineen tai –varusteen rikkoutumista sitä tarkoitukseensa käytettäessä, ellei vahinko ole aiheutunut
		 ulkopuolisen henkilön tuottamuksesta
2. vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran katoamisesta tai sen unohtamisesta
3. vahinkoa, joka on sattunut 180 vuorokauden yhtäjaksoisen matkustamisen jälkeen.

2 Korvauksen hakeminen
Korvauksen hakijan on viipymättä ilmoitettava vakuutustapahtumasta vakuutusyhtiölle tekemällä vahinkoilmoitus
verkkopalvelussa.
Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön
vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat ne, joiden avulla voidaan todeta vahingon sattuminen ja sen
suuruus sekä korvauksen saaja. Esimerkiksi poliisitutkintapöytäkirja, rikosilmoitus tai tosite vahingoittuneen esineen
hankinnasta voivat olla tarpeen. Rikoksesta on viipymättä ilmoitettava tapahtumapaikan poliisiviranomaiselle.
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Jos vakuutusyhtiö pyytää vahinkokäsittelyä varten korjauskustannusarvion, poliisitutkintapöytäkirjan tai muita viranomaistodistuksia, korvataan niistä aiheutuneet kustannukset.
Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus vahingon tarkastamiseen ennen korjaustyön aloittamista. Se, että vakuutusyhtiö
tarkastaa tai arvioi vahingon, ei osoita vahingon kuuluvan vakuutuksesta korvattavaksi.
Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ilman erityistä syytä.

3 Korvauksen suorittamisvaihtoehdot
Ensisijaisesti vahingoittunut omaisuus korvataan korjauttamalla vahingoittunut esine tai hankkimalla tilalle vastaava esine.
Jos korjauskustannukset tai kustannukset vaihtolaitteen hankkimisesta ylittävät näiden korvaussääntöjen mukaan määritellyn omaisuuden arvon, korvaus on kuitenkin enintään omaisuuden arvon suuruinen. Korjauskustannuksina korvataan ne
kustannukset, jotka ovat syntyneet vahingoittuneen omaisuuden saattamisesta vahinkoa edeltäneeseen kuntoon.
Korjauksen yhteydessä tehdyistä perus- tai muista parannuksista syntyneitä kustannuksia ei korvata.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen rahana maksamisen asemasta hankkia tilalle vastaava omaisuus tai korjauttaa
vahingoittunut omaisuus. Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus määrätä rakentaja tai korjaaja, joka uudelleen rakentaa tai
korjaa vahingoittuneen omaisuuden, tai määrätä hankintapaikka, josta vastaavanlainen omaisuus hankitaan. Mikäli
korvaus kuitenkin suoritetaan rahana, korvauksen enimmäismäärä määräytyy sen mukaan, mitä yhtiö olisi esineestä maksanut sen myyjälle tai korjauskustannuksista korjaajalle. Korvauksen suuruutta määritettäessä otetaan huomioon kaikki ne
käteis-, tukku-, erityis- ja muut alennukset, joihin yhtiöllä olisi ollut oikeus omaisuuden hankkiessaan tai korjauttaessaan.
Yhtiöllä on oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus tai sen osa arvosta, joka määritellään samojen perusteiden
mukaan kuin ennen vakuutustapahtumaa.
Jos menetettyä omaisuutta saadaan takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, vakuutuksenottajan tulee viipymättä
luovuttaa se yhtiölle tai palauttaa korvaus sen osalta.

4 Arvonlisävero
Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverosta annetut säännökset. Jos korvauksen saajalla on
arvonlisäverolain mukaan oikeus vähentää tai saada palautuksena omassa arvonlisäverotuksessaan arvonlisäverot, jotka sisältyvät vahingosta aiheutuviin tavaroiden tai palvelujen ostolaskuihin, nämä arvonlisäverot vähennetään
korvauksesta.
Jos omaisuuden tai sen osan hankintalaskuun sisältyvän arvonlisäveron osalta on vähennys- tai palautusoikeus, vähennetään korvauksesta vahingon määrää vastaava arvonlisävero. Jälleenhankinta-arvokorvauksissa vähennetään uuden
vastaavan omaisuuden tai sen osan hankintahintaan sisältyvä arvonlisävero.

Hammasharjaturva
1 Turvan sisältö
Korvauksena maksetaan 100 euroa silloin, kun lentoyhtiön kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään
neljä tuntia vakuutetun saapumisesta matkakohteeseensa ulkomailla. Korvausta ei makseta, jos myöhästyminen
tapahtuu 180 vuorokauden yhtäjaksoisen matkustamisen jälkeen. Hammasharjaturvan tulee olla voimassa sekä
vakuutetun matkakohteeseen saapumisen että matkatavaran myöhästymisen aikana.

2 Korvauksen hakeminen
Korvauksen hakijan on viipymättä ilmoitettava vakuutustapahtumasta vakuutusyhtiölle tekemällä vahinkoilmoitus verkkopalvelussa. Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutus
htiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat ne, joiden avulla voidaan todeta vahingon sattuminen.
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Vastuuturva
1 Vakuutuksen sisältö
Vastuuturvasta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu voimassaolevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu turvan voimassa ollessa sattuneeseen
tekoon tai laiminlyöntiin ja joka tapahtuu ulkomailla enintään 180 vuorokauden yhtäjaksoisen matkustamisen aikana.
Enimmäiskorvaus kussakin vakuutustapahtumassa on 200 000 euroa ja omavastuu 200 euroa.

2 Vakuutuksesta ei korvata
2.1 vahinkoa omaisuudelle, joka teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin
hänen hyödykseen käytettävänä, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana.

• Kuitenkin korvataan vakuutetun vuokraamalleen polkupyörälle, mopolle, skootterille tai vastaavalle vesikulku		 neuvolle, suksille, sauvoille tai lumilaudalle äkillisesti tuottama vahinko, josta hän on korvausvelvollinen.
		 Vahinko korvataan näissä tapauksissa enintään 350 euroon asti.
• Kuitenkin korvataan vakuutetun majoitustilojen rakenteille tai kiinteille laitteille aiheuttamat vahingot.
		 Rakenteina ei pidetä pinnoitteita kuten parketteja, muovi- ja kokolattiamattoja, tapetteja tai huoneiston
		 maalipintoja. Vakuutuksesta ei korvata huoneiston huonosta hoidosta tai kulumisesta aiheutuneita vahinkoja.

2.2 vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai
takuuseen
2.3 vahinkoa, josta vakuutettu on vastuussa kiinteistön omistajana tai haltijana
2.4 vahinkoa, joka on aiheutunut Suomen liikennevakuutuslaissa kuvatusta liikennevahingosta riippumatta siitä, missä
liikennevahinko on sattunut

2.5 vahinkoa joka aiheutuu rekisteröitävän aluksen, rekisteröitävän veneen, muun rekisteröitävän vesikulkuneuvon

tai

yli 5,5 metrin pituisen purjeveneen käytöstä

2.6 vahinkoa joka aiheutuu ilma-aluksen käyttämisestä, kun vakuutettu on korvausvelvollinen ilma-aluksen
omistajana, haltijana, käyttäjänä, ilma-aluksessa tehtävää suorittavana tai näiden työnantajana

2.7 vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa tai vahinkoa, jonka vakuutettu
aiheuttaa työnantajalleen

2.8 vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn tai tappelun yhteydessä
2.9

sakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta

2.10 vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että suihku- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt

3 Erityisiä toimenpiteitä vahingon satuttua
3.1 Vakuutuksen piiriin kuuluvassa asiassa yhtiö selvittää, onko vakuutettu korvausvelvollinen, neuvottelee
korvauksen vaatijan kanssa ja maksaa vahingon edellyttämän korvauksen.
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3.2 Vakuutetun tulee varata yhtiölle tilaisuus vahingon määrän arvioimiseen ja sovinnonratkaisun aikaansaamiseen.
Rajoitus: Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido yhtiötä ellei
korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.

3.3 Jos vakuutetulta vaaditaan oikeudenkäynnissä vahingonkorvausta, joka on tämän vakuutuksen perusteella

korvattava, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava oikeudenkäynnistä vakuutusyhtiölle. Yhtiö hoitaa omalla
kustannuksellaan Suomessa tapahtuvan oikeudenkäynnin vakuutetun puolesta siltä osin, kun siinä on kysymys
sanotusta vahingonkorvauksesta.

3.4 Jos yhtiö on ilmoittanut vakuutetulle olevansa valmis, enimmäiskorvauksen rajoissa, sopimaan vahingon
vahingonkärsineen kanssa eikä vakuutettu tähän suostu, yhtiö ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen
aiheutuneita lisäkustannuksia.

4 Korvaussäännöt
4.1 Kussakin vahingossa korvauksia maksetaan enintään vakuutuskirjaan merkityn enimmäiskorvauksen verran.
4.2 Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi.
4.3 Jokaisessa vahingossa on vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä.
4.4 Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverosta annetut säännökset.
Jos korvauksen saajalla on arvonlisäverolain mukaan oikeus vähentää tai saada palautuksena omassa arvonlisäverotuksessaan arvonlisäverot, jotka sisältyvät vahingosta aiheutuviin tavaroiden tai palvelujen ostolaskuihin,
nämä arvonlisäverot vähennetään korvauksesta.
Jos omaisuuden tai sen osan hankintalaskuun sisältyvän arvonlisäveron osalta on vähennys- tai palautusoikeus,
vähennetään korvauksesta vahingon määrää vastaava arvonlisävero.
Jos vakuutuskorvaus on katsottava elinkeinotoiminnassa saatavan arvonlisäverollisen tulon sijaan tulevaksi
tuloksi, korvaus maksetaan verottomana.

5 Yhteisvastuullisuus
Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan vain se osa vahingosta, joka vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyttä ja hänen ehkä vakuutustapahtumasta saamaansa etua.

Oikeusturva
1 Turvan sisältö
Oikeusturvan tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka
ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita- ja rikosasioissa kohdassa 4.1 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.
Turva koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa, joissa vakuutettu on asianosaisena matkustajan ominaisuudessa. Enimmäiskorvaus kussakin vakuutustapahtumassa on 10 000 euroa ja omavastuu 20 % kuluista.

2 Vakuutetut
Vakuutettuna on vakuutuksenottaja.
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3 Turvan voimassaoloalue ja tuomioistuimet
Oikeusturva on voimassa ulkomaanmatkoilla.
Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomen käräjäoikeuteen tai vastaavan
ulkomaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Turvasta ei siten korvata kuluja asioissa, joita käsitellään hallinnollisessa viranomaisessa tai erikoistuomioistuimissa.
Muutoksenhakuasteissa vakuutusta voi käyttää vain, jos muutoksenhaun edellytyksenä oleva käsittely- tai valituslupa
on myönnetty.

4 Korvattavat vakuutustapahtumat
4.1 Vakuutustapahtuman määrittely
Oikeusturvasta korvataan turvan voimassaoloaikana ulkomailla sattunut vakuutustapahtuma. Vakuutustapahtuma
on sattunut turvan voimassaoloaikana, jos asiassa esitetty vaatimus tai syyte perustuu tapahtumaan, olosuhteeseen,
oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, joka on syntynyt turvan voimassaoloaikana.

Riita-asiassa:
Asiassa esitetyn vaatimuksen tulee olla riitautettu. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on
todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Rikosasiassa:
Asian vireille tulo oikeudessa.

4.2 Yksi vakuutustapahtuma
Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita- tai rikosasioita, jotka perustuvat
samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen taikka samaan tai samanlaiseen,
vaikkakin eriperusteiseen vaatimukseen.

4.3 Asian laatu
Turvasta korvataan vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee
1. ulkomaanmatkalla tapahtunutta vakuutetun henkilövahinkoa
2. matkatavaravakuutuksella vakuutettua vakuutetun omaisuutta
3. vakuutetun matkallaan käyttämiä majoitus-, kuljetus- tai muita matkustajalle tavanomaisia palveluja
4. vakuutettua vastaan ulkomailla ajettavaa syytettä muusta kuin tahalliseksi tai törkeän tuottamukselliseksi
		 väitetystä teosta taikka
5. vakuutetulle esitettyä vahingonkorvausvaatimusta, joka perustuu muuhun kuin tahalliseen tai törkeän
		 huolimattomaan tekoon

5 Korvaussäännöt
5.1 Enimmäiskorvaus ja omavastuu
Enimmäiskorvaus on yhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Mikäli riidanalaisen
etuuden arvo on rahassa arvioitavissa, vakuutuksesta korvataan riita-asiassa sekä vakuutetun ollessa rikosasiassa asian
omistajana enintään kolminkertainen määrä riidanalaiseen etuuteen nähden. Etuuden määrää arvioitaessa ei oteta huomioon korko-, asianosais- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksia. Mikäli riidan kohteena on toistuvaisluonteinen
maksu, määrää arvioitaessa otetaan huomioon enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä.
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Korvattavista kustannuksista vähennetään omavastuu.

5.2 Vakuutetun vastapuolelle esitettävä kuluvaatimus
Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa vaadittava vastapuoleltaan täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu ei vaadi vastapuolelta kulujaan taikka luopuu vaatimuksesta osittain
tai kokonaan, vakuutuksesta suoritettavaa korvausta voidaan alentaa tai se evätä.

5.3 Oikeudenkäyntikulujen myöntämiskielto
Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrää yhtiötä sitovasti.

5.4 Korvattavat kustannukset
Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kulut vakuutetun oman asiamiehen
käyttämisestä ja todistelusta.
Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai muuta sellaista lakimiestä, jolla on lain
mukaan oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai – avustajana.
Jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai
toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu edellytys on täyttynyt.
Rajoituksia:
Vakuutuksesta ei korvata
1. kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian
		 alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena
		 vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan
2. oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja
3. rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä tai rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja
4. vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matka- tai oleskelukustannuksia eikä sitä
		 lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta
5. tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia
6. vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja

5.5 Yhteinen etu
Jos asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta edusta taikka vakuutetulla on asiassa valvottavana
yhteinen etu muiden kuin tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöiden kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun
osuudeksi katsottava osa kustannuksista.

5.6 Korvauksen määrä ja sen laskeminen
Vakuutuksesta korvattavat kulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut
ja maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi
velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään
vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.
Ulkomailla hoidettavan asian korvattavien kustannusten määräämisessä otetaan huomioon lisäksi kysymyksessä olevan
maan lainsäädäntö ja kulukorvauskäytäntö sekä asianmiespalkkioperusteet.
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6 Muut korvaukseen liittyvät säännöt
6.1 Korvauksen suorittamisajankohta
Vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen lainvoimaisen
ratkaisun tai sovinnon syntymisen jälkeen.
Lopullinen korvaus suoritetaan sen jälkeen, kun vakuutettu on vakuutusyhtiön vaatimuksesta osoittanut maksaneensa
kuluista omavastuuosuutensa.

6.2 Oikeudenkäyntikulujen palautus ja saatavan siirto
Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetun oikeudenkäyntikulut, vakuutettu on velvollinen
palauttamaan saamansa kulut tai siirtämään oikeutensa kuluihin ennen korvauksen suorittamista vakuutusyhtiölle
tämän suorittaman korvauksen määrään asti.
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