OP-VISA PLATINUM
Turvaselvitys
Voimassa 1.1.2019 alkaen

Matkavakuutuksen nro 16-634-291-2
turvaselvitys OP-Visa Platinum
-kortin haltijalle
OP-Visa Platinum -korttiisi sisältyy seuraavat Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisen myöntämät vakuutukset.
Matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutukset sekä Hole in one (HIO)-vakuutus.
Vakuutuksen voimassaolo ei ole sidottu matkan maksamiseen
OP-Visa Platinum -kortilla.
Jäljempänä on lyhyt kuvaus vakuutuksista. Tutustu vakuutusehtoihin osoitteessa op.fi. Niistä selviää tarkemmin vakuutuksen sisältö.
Matkavakuutuksessa noudatetaan kulloinkin voimassaolevia
Yrityksen Matkaturvan vakuutusehtoja.
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Matkavakuutus
Vakuutetut
Vakuutettuina ovat OP-Visa Platinum -maksukortinhaltijat sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin kortinhaltija täyttää
86 vuotta. Vakuutettuina ovat vain ne, joilla on varsinainen koti
Suomessa. Matkustajavakuutukseen vaaditaan lisäksi voimassaoleva Kela-kortti.
Matkustajavakuutuksessa vakuutettuina ovat myös vakuutetun
mukana matkustavat alle 18-vuotiaat perheenjäsenet ja lapsenlapset, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden matkustajavakuutuksen perusteella.
Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksissa
vakuutettuina ovat myös vakuutetun samassa taloudessa asuvat mukana matkustavat alle 18-vuotiaat perheenjäsenet.

Voimassaolo
Matkavakuutus on voimassa enintään 45 vuorokauden pituisilla
vapaa-ajan matkoilla kaikkialla maailmassa. Suomessa matkavakuutus on voimassa matkoilla, jotka tehdään linnuntietä mitattuna vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta,
työpaikasta, opiskelupaikasta ja vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus
ei ole kuitenkaan voimassa edellä mainituissa paikoissa tai matkoilla tässä mainittujen paikkojen välillä.
Jos yhtäjaksoinen matka kestää kauemmin, vakuutus päättyy
45 vuorokauden kuluttua matkan alkamisesta. Yksittäisen matkan ei katsota katkeavan alle 30 vuorokauden mittaisen kotimaassa käynnin vuoksi, jos matka on kestänyt yhtäjaksoisesti yli
kolme kuukautta ja tarkoitus on palata samaan matkakohteeseen.

Matkustajavakuutus
Hoitokulut
Hoitokulut korvataan ilman euromääräistä ylärajaa. Matkasairauden aiheuttamat hoitokulut korvataan kuitenkin enintään
siihen asti, kun 120 päivää on kulunut hoidon alkamisesta ja
matkatapaturman aiheuttamat hoitokulut siihen asti, kun kolme
vuotta on kulunut tapaturman sattumisesta.
Hoitokuluja korvataan alkuperäisten laskujen tai tositteiden perusteella siltä osin, kuin niitä ei korvata jonkin lain nojalla.

Mikä on matkasairaus
Matkasairaus on sellainen lääkärinhoitoa vaatinut sairaus, joka
on alkanut tai jonka ensioireet ovat ilmaantuneet matkan aikana ja johon on annettu lääkärinhoitoa matkan aikana tai 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä. Mikäli kyseessä on
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tartuntatauti, jonka itämisaika on pitempi, ei 14 vuorokauden
määräaikaa sovelleta.

Mikä on matkatapaturma
Matkatapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruuminvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta matkalla. Tyypillisiä tapaturmaisia vammoja ovat murtumat ja haavat.
Matkatapaturmana korvaamme myös hukkumisen, lämpöhalvauksen, paleltumisen ja auringonpistoksen.
Jos matkatapaturmasta aiheutuneeseen vammaan on olennaisesti vaikuttanut tästä tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika,
korvauksia maksetaan vain siltä osin kuin ne perustuvat tähän
matkatapaturmaan.
Vakuutuksesta korvataan tarpeellisia lääkärin antamia tai määräämiä hoitoja tai tutkimuksia kohtuullisine paikallisine matkakuluineen. Lisäksi korvataan Eurooppalaisen etukäteen hyväksymiä
kustannuksia sairaskuljetuksesta kotimaahan ja välttämättömän
saattajan matka- ja ylläpitokustannuksia.
Kilpaurheilussa ja sen harjoittelussa syntyneiden vammojen hoitokuluja ei korvata. Myöskään ei korvata hoitokuluja vammoista,
jotka ovat aiheutuneet urheilulajeissa tai toiminnoissa, jotka luetellaan vakuutusehdoissa.
Hoitokulukorvaukseen sisältyy matkasairauksien ja matkatapaturmien kulukorvauksen lisäksi vakuutusehdoissa määritellyllä tavalla korvaus matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä,
korvaus matkalta myöhästymisestä ja matkan odottamisesta,
korvaus pahoinpitelyrikoksen aiheuttamasta henkilövahingosta
sekä korvaus vainajan kotiinkuljetuksesta.

Invaliditeettiturva
Haittakorvaus matkatapaturman varalta
Omavastuu

50 000 €
0€

Korvaus maksetaan tapaturmasta aiheutuneesta pysyvästä yleisestä fyysisestä haitasta. Täydestä haitasta maksetaan vakuutusmäärä, osittaisesta haitasta vastaava osa vakuutusmäärästä.
Määrityksessä käytetään sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokitusta, joka perustuu pelkästään vamman laatuun. Ammattia,
harrastuksia ja muita yksilöllisiä olosuhteita ei oteta huomioon
haittaa määriteltäessä.

Kuolinturva
Kertakaikkinen korvaus matkatapaturman
aiheuttamasta kuolemasta
Omavastuu

50 000 €
0€

Korvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee matkatapaturman aiheuttamiin vammoihin kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta.
Korvaus maksetaan vakuutetun omaisille.
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Edunsaaja
Vakuutussopimuksen mukaan edunsaajana kuolemantapauksessa ovat omaiset. Matkustajavakuutusehtojen 2.2 kohdan mukaan,
vakuutusehdoista poiketen edunsaajaa ei voi muuttaa.

Mukana matkustavat alle 18-vuotiaat perheenjäsenet
Korvausmäärät: Tapaturmaisesta kuolemasta 1 700 euroa,
tapaturman aiheuttamasta täydestä lääketieteellisestä haitasta
8 500 euroa. Muut korvaukset kuten kortinhaltijalla.

Matkatavaravakuutus
Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus
Matkatavaravakuutus antaa turvaa matkatavaroille sattuvien esinevahinkojen varalta.
Matkatavaravakuutuksen vakuutusmäärä on 5 000 euroa.
Omavastuu on 0 euroa. Vakuutuksesta korvataan matkatavaroiden suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä,
ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.
Matkatavaravakuutukseen sisältyy lisäksi vakuutusehdoissa
määritellyllä tavalla korvaus matkatavaroiden katoamisesta tai
unohtamisesta, matkatavaran myöhästymisestä, passin, viisumin
tai matkalippujen varkaudesta.
Matkavastuuvakuutuksen vakuutusmäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 170 000 euroa. Omavastuu matkavastuuvahingoissa
on 50 euroa.
Matkavastuuvakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä matkalla toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu voimassaolevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun
korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen
tekoon tai laiminlyöntiin.
Matkaoikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä on 50 000 euroa.
Omavastuu 10% vähintään 150 euroa.
Matkaoikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita- ja
rikosasioissa. Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa, joissa vakuutettu on asianosaisena matkustajan
ominaisuudessa.
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Hole In One-vakutuus
Hole in one-vakuutuksen mukaan korvataan vakuutetun tekemän hole in one -lyönnin jälkeen golfin ns. kirjoittamattoman
herrasmiessäännön mukaan samaan aikaan samalla golfkentällä olleille muille pelaajille tarjottavasta shamppanjasta tai muusta
tarjoilusta aiheutuneet kustannukset. Kustannukset korvataan
sillä edellytyksellä, että tarjoilu tapahtuu välittömästi hole in one
-lyönnin sisältäneen kierroksen jälkeen sillä golfkerholla, jonka
kentällä lyönti on tapahtunut.
Kustannukset korvataan 600 euroon saakka. Korvausanomukseen tulee liittää mukaan todistus tarjoilusta.
Vakuutus on voimassa jatkuvana kaikkialla maailmassa.

Ainutlaatuinen palveluverkosto
Sairaus tai tapaturma ulkomailla
+358 102 530 011
Matkahätäpalvelu 24h
• 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.
Palvelunumerossa autamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Ota henkilötodistus mukaan lääkäriin.
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Miten toimia vahinkotilanteessa
Matkasairaudet ja -tapaturmat
Matkoilla tapahtuvissa vahingoissa sinua palvelee Eurooppalaisen
kumppaniverkosto ulkomailla. Eurooppalaisen palveluverkoston
yhteystiedot ympäri maailmaa löydät sivulta eurooppalainen.ﬁ.
Kotimaassa sinulla on käytössäsi laaja, koko maan kattava hoitolaitoskumppaniverkostomme. Sen avulla varmistamme sinulle
nopean hoitoon pääsyn ja laadukkaan hoidon. Hoitolaitoskump
panimme löydät sivuilta op.fi tai soittamalla numeroomme
0303 0303.
Ota vakavissa tapauksissa etukäteen yhteys Eurooppalaisen hätäpäivystykseen sairaan Suomeen kuljettamisen ja muiden toimenpiteiden hyväksymistä ja järjestämistä varten.

Matkatavaravahingot

461224f 01.19

Ilmoita matkatavaravahingosta heti oppaalle, matkanjohtajalle,
hotellinjohdolle tai kuljetusyhtiön virkailijalle. Pyydä todistus vahingosta. Jos kysymyksessä on rikos, tee heti ilmoitus paikalliselle
poliisille ja pyydä todistus vakuutusyhtiötä varten. Matkatavara
vahingot korvataan yleensä Suomessa. Täytä ja lähetä vahinko
ilmoitus tai korvaushakemus sähköisesti korvauspalveluumme
internetissä osoitteessa www.eurooppalainen.fi tai ilmoita vahingosta soittamalla palvelunumeroomme 0303 0303.

Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6
Osoite: Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka: Helsinki
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