OP Nano Matkavakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: OP Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi

Tuote: OP Nano Matkavakuutus

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Matkavakuutus on ulkomaanmatkoja varten otettava jatkuva vakuutus. Se voidaan myöntää vakituisesti Suomessa asuvalle korkeintaan 60-vuotiaalle
henkilölle. Korvauksia maksetaan, jos vahinko sattuu ensimmäisten 180 matkapäivän aikana sen jälkeen, kun vakuutettu on poistunut Suomesta. Vakuutuksessa on aina mukana lääkäri-, matkatavara-, vastuu- ja oikeusturvat. Vakuutukseen voidaan valita lisäksi lentolippu- ja hammasharjaturvat.
Vakuutettuna on vakuutuksenottaja.

Mitä vakuutus kattaa?
Lääkäriturva – korvaa äkillisestä ja yllättävästä terveydentilan muutoksesta aiheutuneita lääketieteellisen hoidon
kuluja. Ei euromääräistä enimmäiskorvausta eikä omavastuuta.
Matkatavaraturva – korvaa äkillisiä ja ennalta arvaamattomia esinevahinkoja. Vakuutettuja esineitä ovat puhelimet,
tabletit, tietokoneet, puettavat älylaitteet, vaatteet, kengät,
laukut, silmä- ja aurinkolasit, harrastusvälineet, kamerat,
polkupyörät, korut ja kellot. Enimmäiskorvaus on 2 000
euroa, paitsi korujen ja kellojen osalta 500 euroa.
Vastuuturva – korvaa, jos olet lain mukaan korvausvelvollinen ulkopuoliselle esimerkiksi pyöräilyonnettomuudessa.
Enimmäiskorvaus on 200 000 euroa. Lisäksi korvataan
350 euroon asti vahinko, jonka aiheutat tilapäisesti vuokraamallesi polkupyörälle, mopolle, skootterille tai vastaavalle
vesikulkuneuvolle, suksille, sauvoille tai lumilaudalle.
Oikeusturva – korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä
yksityiselämään liittyvissä riita- ja rikosasioissa matkustajan
ominaisuudessa. Enimmäiskorvaus on 10 000 euroa.
•

•

Lentolipputurva – korvaa ulkomaanmatkan lentolippuja tietyissä tilanteissa: matkan peruuntuminen, lennolta
myöhästyminen sekä matkan pitkittyminen tai keskeytyminen terveydentilan muuttumisen vuoksi. Ulkomaanmatkan
peruuntuessa korvaamme myös etukäteen maksetut, käyttämättä jääneet majoitukset ulkomailla. Enimmäiskorvaus
on 2 000 euroa kutakin ulkomaanmatkaa kohden.
Hammasharjaturva – saat 100 euron kertakorvauksen, jos
lentoyhtiön kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy
vähintään neljä tuntia saapumisestasi matkakohteeseesi
ulkomailla.

Mitä vakuutus ei kata?
x

Vakuutetun tahallisesti aiheuttamaa vahinkoa. Korvausta
voidaan alentaa, jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon
törkeällä huolimattomuudella.

x

Korvauksia ei makseta, jos vahinko sattuu sen jälkeen,
kun ulkomaanmatkan alkamisesta on kulunut yli 180
vuorokautta.

Lääkäriturva

x

Välillisiä kuluja, kuten auton tai matkatavaroiden kotiinkuljetuskustannuksia, ei korvata.

x

Terveydentilan muutoksen aiheuttamia hoitokuluja korvataan enintään 90 vuorokauden ajalta tutkimuksen tai
hoidon alkamisesta lähtien.

x

Irtisanomisen jälkeen syntyneitä kuluja ei korvata, vaikka
terveydentilan muutos olisi sattunut vakuutuksen voimassa ollessa.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Lääkäriturvasta ei korvata esimerkiksi
kuluja, jotka ovat aiheutuneet 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
kuluja, jotka ovat aiheutuneet vuoristotaudin hoidosta
kuluja, jotka ovat aiheutuneet raskaudentilasta, jos äkillistä
ja yllättävää tutkimusta tai hoitoa vaativa terveydentilan
muutos on tapahtunut raskausviikolla 30 tai sen jälkeen
kuluja, jotka ovat aiheutuneet kilpaurheilussa, base-hypyssä, kiipeilyssä, vapaasukelluksessa tai alamäkipyöräilyssä
aiheutuneen vamman tai sairauden hoitamisesta
Matkatavaraturvasta ei korvata esimerkiksi
urheiluvälineen tai –varusteen rikkoutumista sitä tarkoitukseensa käytettäessä, ellei vahinko ole aiheutunut ulkopuolisen henkilön tuottamuksesta
vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran katoamisesta tai
unohtamisesta.
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Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa ulkomaanmatkoilla. Ulkomaanmatka alkaa, kun siirryt Suomen rajojen ulkopuolelle ja päättyy, kun siirryt takaisin
Suomen rajojen sisäpuolelle.

Mitkä ovat velvoitteeni?
ʸʸ

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot.

ʸʸ

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

ʸʸ

Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

ʸʸ

Hakeudu ulkomailla sattuneen terveydentilan muutoksen takia lääkäriin jo matkan aikana tai viimeistään 7 vuorokauden kuluessa matkan
päättymisestä.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu veloitetaan ilmoittamaltasi maksukortilta kuukausittain jälkikäteen.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään vakuutetun täytettyä 60 vuotta.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen milloin vain verkkopalvelussa.

