Foreign Citizen Travel Insurance
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Vakuutusyhtiö Eurooppalainen, 0196741-6,
Helsinki, Suomi

Tuote: Foreign Citizen Travel

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Foreign Citizen Travel Insurance –vakuutus on tarkoitettu Suomeen tuleville yrityksesi ulkomaisille vieraille. Voit ottaa heille joko matkustajavakuutuksen, matkatavaravakuutuksen tai molemmat. Matkustajavakuutus auttaa, jos vieraasi sairastuu äkillisesti tai joutuu tapaturmaan ja matkatavaravakuutus korvaa matkatavaroille sattuneita vahinkoja. Matkatavaravakuutus kattaa myös vakuutetun vieraan mukana matkustavien avio- tai avopuolison
sekä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten matkatavarat.

Mitä vakuutus kattaa?
Matkustajavakuutus korvaa enintään vakuutuskirjaan merkittyyn
vakuutusmäärään asti
matkalla alkaneen äkillisen sairauden Suomessa aiheutuneita hoitokuluja
matkalla sattuneen tapaturman Suomessa aiheutuneita
hoitokuluja
hoitoon liittyviä kohtuullisia paikallisia matkakustannuksia
tapaturmassa rikkoontuneiden silmalasien, kuulokojeen ja
hammasproteesin korjaus- ja jälleenhankintakuluja
äkillisen hammassäryn välttämättömän hoidon aiheuttamia
hoitokuluja
hammastapaturman hoitokuluja.
Matkatavaravakuutus korvaa enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään asti
matkatavaroille sattuvia äkillisiä ja odottamattomia esinevahinkoja, kuten varkaus- ja palovahinkoja.

Mitä vakuutus ei kata?
Matkustajavakuutus ei kata esimerkiksi
kilpaurheilua tai kilpailuihin harjoittelua
vakuutusehdoissa kerrottuja riskialttiita urheilulajeja,
kuten kamppailulajeja tai laskuvarjohyppyä, ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty
alkoholin tai lääkeaineen väärinkäytöstä aiheutunutta
sairautta
ydinvahingon tai sodan aiheuttamia vahinkoja.
Matkatavaravakuutus ei kata esimerkiksi
moottorikäyttöisiä ajoneuvoja tai ilma-aluksia
tavaranäytteitä, mainosmateriaalia tai piirustuksia
tavaran katoamisesta tai unohtamisesta aiheutunutta
vahinkoa
tavaran tavanomaisesta käytöstä aiheutunutta kulumista
tai naarmuuntumista.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä
huolimattomuudella.
Matkalla alkaneen sairauden aiheuttamia hoitokuluja korvataan enintään 90 päivän ajalta hoidon alkamisesta.
Matkalla sattuneen tapaturman aiheuttamia hoitokuluja
korvataan enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta.
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Missä vakuutusturvani ovat voimassa?
Vakuutus on voimassa Suomessa enintään kolmen kuukauden pituisella matkalla, ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty.

Mitkä ovat velvoitteeni?
-

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot.

-

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

-

Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

-

Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutus on määräaikainen eli päättyy vakuutuskirjaan merkittynä
päivänä. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

