OP-Visa Gold Matkavakuutus ja Lipputurva
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Inter Partner Assistance SA		
Tuote: Korttimatkavakuutus ja Lipputurva		
								 OP GOLD 01112021FI
Täydelliset, ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat, tiedot tuotteesta annetaan tuoteselosteessa ja
vakuutusehdoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Kyseessä on OP-Visa Gold -luottokorttiin liitetty ryhmävakuutus, joka sisältää Korttimatkavakuutuksen ja Lipputurvan. Matkavakuutus
turvaa matkalla syntyviä henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Vakuutettu on Suomessa asuva alle 91-vuotias yksityishenkilö, joka on OP-Visa
Gold luottokortinhaltija. Vakuutus kattaa myös kortinhaltijan kanssa matkustavan, samassa taloudessa asuvan puolison/ avopuolison,
sekä kortinhaltijan alle 25-vuotiaat matkalla mukana matkustavat lapset. Lisäksi korttiin kuuluu Lipputurva, joka korvaa OP-Visa
Goldin luotto-ominaisuudella ennakkoon maksetut teatteri-, konsertti- tai tapahtumaliput sairaustapauksissa. Vakuutuksenottaja on
OP Vähittäisasiakkaat Oyj.

Mitä vakuutus kattaa?

9 Matkasairauden ja matkatapaturman
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aiheuttamat hoitokulut ulkomaanmatkan
aikana, enintään 20M euroon asti per
henkilö/perhe.
Matkasairaudesta ja matkatapaturmasta
johtuva vakuutetun tai vainajan kotiinkuljetus
sekä koti -että ulkomaanmatkalla.
Falck matkahätäpalvelu 24/7.
Tapaturmasta johtuva hammashoito
(vakuutusmäärä enintään 1 000 euroa) ja
akuutista infektiosta johtuva hammashoito
(vakuutusmäärä enintään 500 euroa).
Tapaturman aiheuttaman pysyvän
työkyvyttömyyden tai tapaturman
aiheuttaman kuoleman (vakuutusmäärä
enintään 40 000 euroa, alle 25-vuotiaan
lapsen vakuutusmäärä enintään 4 000 euroa).
Hautajaiskulut, vakuutusmäärä enintään 3 000
euroa.
Matkan peruuntuminen, vakuutusmäärä
enintään 1 500 euroa/henkilö tai 6 000 euroa/
perhe. Omavastuu 25 euroa.
Matkan keskeytyminen, vakuutusmäärä
enintään 10 000 euroa. Omavastuu 75 euroa.
Lähdön myöhästyminen. 4 tunnin odotus,
vakuutusmäärä enintään 100 euroa/henkilö
tai 400 euroa/perhe. Yli 8 tunnin odotus,
vakuutusmäärä enintään 100 euroa/henkilö
tai 400 euroa/ perhe. Yli 24 tunnin odotus,
vakuutusmäärä enintään 100 euroa/henkilö
tai 400euroa/perhe.
Lähdöstä myöhästyminen, vakuutusmäärä
enintään 1 000 euroa henkilö/perhe.
Omavastuu 75 euroa.
Jatkoyhteydestä myöhästyminen,
vakuutusmäärä enintään 500 euroa/henkilö.
Omavastuu 50 euroa.
Matkatavaroiden myöhästyminen yli 2
tuntia, vakuutusmäärä enintään 200 euroa/
henkilö/ perhe. Matkatavaroiden huomattava
myöhästyminen yli 48 tuntia, vakuutusmäärä
enintään 800 euroa/henkilö/perhe.
Matkatavaroiden tahaton menetys, varkaus tai
vahingoittuminen. Vakuutusmäärä enintään
1 000 euroa/henkilö tai 4 000 euroa/perhe.

Mitä vakuutus ei kata?

8 Sairautta tai vammaa, joka on ollut olemassa
ennen matkan alkamista tai sitä tilattaessa
sekä ennalta tiedossa olevan sairauden,
tartuntataudin tai parantumattomasta
sairaudesta syntyneitä hoitokuluja.

8 Vakuutustapahtumaa, josta vakuutettu

oli tietoinen tai joka on tapahtunut ennen
vakuutustapahtuman alkamista.

8 Vakuutusehdoissa erikseen määriteltyjä
korvausrajoituksia.

8 Matkan peruutusta tai matkan keskeytymistä
pandemian vuoksi.

8 Matkasairauden ja tapaturman aiheuttamia
hoitokuluja Suomessa.

Onko vakuutukselle mitään
rajoitteita ?
!

Matkavakuutus on voimassa
ulkomaanmatkalla, kun 50 % matkan
kustannuksista (kuljetus ja majoitus) on
maksettu OP-Visa Gold - luottokortilla.

!

Matkavakuutus on voimassa kotimaassa, kun
vähintään kahden yön maksullinen majoitus
tai maksullinen kuljetus on varattu etukäteen
OP-Visa Gold -luottokortilla.

!

Kotimaan matkan tulee ulottua vähintään 50
km:n päähän vakuutetun kotoa, työpaikalta,
opiskelupaikalta tai loma-asunnolta.

!

Useissa korvauslajeissa on omavastuu. Lue
lisää vakuutusehdoista.

!

Vakuutuksesta ei makseta korvausta, jos
vahinkotapahtuman syynä on esimerkiksi
kilpaurheilu tai sen harjoittelu tai jokin muu
ehtokohdassa urheilu ja aktiviteetit määritelty
toiminta.

!

Samasta vahinkotapahtumasta maksetaan
korvaus vain kerran, vaikka vakuutetulla
olisikin useampi OP-Visa Gold -luottokortti.

!

Vakuutetun on huolehdittava kaikista
kohtuullisista varotoimista, jotta vahinkoa ei
tapahdu (ehtokohta yleiset ehdot).

!

Lipputurva ei kata kausikortteja.

Omavastuu 75 euroa.

9 Varkaudesta johtuva rahan menetys,

vakuutusmäärä on enintään 400 euroa.
Omavastuu 50 euroa.

9 Hotellin turvalokeroon kohdistuva varkaus,
vakuutusmäärä enintään 700euroa.
Omavastuu 50 euroa.

9 Arvoesineiden tahaton menetys, varkaus tai

vahingoittuminen. Vakuutusmäärä enintään
800 euroa. Omavastuu 50 euroa.

9 Vastuuvahinko ulkomailla, vakuutusmäärä

enintään 80 000 euroa. Omavastuu 50 euroa.

9 Ulkomaiset oikeudenkäyntikulut,

vakuutusmäärä on enintään 50 000 euroa.
Omavastuu 250 euroa.

9 Ryöstö ulkomailla pankkiautomaatilla

rahannoston yhteydessä, vakuutusmäärä
enintään 500 euroa.

9 Vapautus vuokra-auton vahinkojen

omavastuusta, vakuutusmäärä enintään 2 000
euroa.

9 Lipputurva kattaa sairaustapauksissa kortin

luotto-ominaisuudella maksetut teatteri-,
konsertti- tai tapahtumaliput. Vakuutusmäärä
enintään 1 000 euroa.

Missä vakuutusturva on voimassa?
9 Matkavakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kestävillä vapaa-ajan koti- ja ulkomaanmatkoilla kaikkialla
maailmassa.

9 Kotimaanmatkan tulee ulottua vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun vakituisesta asunnosta, työpaikasta,

opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta, joka on vakuutetun vakituisessa käytössä. Matkavakuutus ei ole voimassa
edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla.

9 Matkavakuutus ei ole voimassa omalla autolla tehtävillä Venäjän matkoilla.
9 Lipputurva kattaa liput, jotka on ostettu etukäteen kortilla 365 päivän aikana.

Mitkä ovat velvoitteeni?
•

Vakuutetun tulee vahinkotapahtuman syntyessä tai sen uhatessa kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta
tai rajoittamisesta.

•

Vakuutetun tulee tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahingon selvittämiseen tarvittavat tiedot ja asiakirjat
vakuutusyhtiölle.

•

Suosittelemme, että tarkastat onko sinulla muita vakuutuksia, jotka voivat kattaa samoja vahinkoja ja kustannuksia,
kuin tämä kyseinen vakuutus.

•

Vakuutetun on rekisteröidyttävä Australiassa Medicaren toimistoissa, jos vakuutettu on saamassa hoitoa. Jos
vakuutettu saa hoitoa ennen rekisteröitymistä, Medicare-etuuksia voidaan antaa takautuvasti, jos vakuutetulla on
niihin oikeus. Oikeus edellyttää, että vakuutettu on Alankomaiden, Belgian, Irlannin, Italian, Maltan, Norjan, Ruotsin,
Slovenian, Suomen, Uuden-Seelannin tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, ja vakuutetun on esitettävä
passi ja asianmukainen viisumi Jos vakuutettu ei rekisteröidy Medicaren toimistoissa, vakuutuksenantaja voi hylätä
korvaushakemuksen tai alentaa maksettavaa summaa. Jos vakuutettu tarvitsee hoitoa, jota Medicare ei voi antaa,
vakuutetun on otettava yhteyttä vakuutuksenantajaan ennen yksityiseen hoitoon hakeutumista. Jos niin ei tehdä,
vakuutuksenantaja voi hylätä korvaushakemuksen tai alentaa maksettavaa summaa.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?

Matkavakuutus ja Lipputurva kuuluvat veloituksetta OP-Visa Gold -luottokorttiin

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Jos vakuutettu peruuttaa vakuutusturvan tarjoavan kortin, vakuutusturva päättyy ja kaikki korvaukset loppuvat.

Miten irtisanon sopimuksen?
•
•

Matkavakuutus ja Lipputurva kuuluvat veloituksetta OP-Visa Gold -luottokorttiin.
Sopimuksen voi irtisanoa ainoastaan perumalla OP-Visa Gold -luottokortin

