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2 Johdanto
Vertailussa on perustietoa yksityishenkilöille tarkoitettujen, luottokortteihin liittyvien matkavakuutusten
pääkohdista. Mukana on 8 vakuutusyhtiötä, 20 eri vakuutusta ja 31 luottokorttia.
Luottokorttimatkavakuutusta ei osteta erikseen, vaan se kuuluu luottokortin vuosimaksuun. Luottokorttimatkavakuutuksessa vakuutuksenottajana on pankki, ja vakuutettuna kortinhaltija. Jotta vakuutus olisi voimassa
matkalla, vaaditaan useimmissa korttivakuutuksissa, että matka pitää maksaa ko. kortilla tai kortin
bonuspisteillä.
Korttivakuutuksissa on paljon eroja. Jotkut vertailtavista vakuutuksista poikkeavat merkittävästi perinteisistä
matkavakuutuksista ja tarjoavat lähinnä lisäturvaa. Osa on kuitenkin korvauspiiriltään yhtä laajoja kuin
esimerkiksi kotivakuutuspaketteihin sisältyvät matkavakuutukset. Myös maksettavat korvaukset vaihtelevat
olennaisesti sen mukaan, mikä kortti ja vakuutus on kyseessä.
Tämä vertailu kokoaa luottokortteihin liittyvien matkavakuutusten pääkohtia yhteen. On kuitenkin tärkeää, että
jokainen itse selvittää omaan luottokorttiinsa liittyvän vakuutuksen yksityiskohdat ja erilaiset rajoitukset.
Tutustu aina myös oman vakuutuksesi ehtoihin.
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3 Vakuutuksen voimassaolo
3.1

Vakuutetut

Kaikissa vakuutuksissa ei ole yläikärajoja, tai ne voivat olla korkeampia kuin perinteisissä
matkustajavakuutuksissa, esim. 75-79 vuotta.
Vakuutettuina ovat kortinhaltijan lisäksi yleensä myös avo- tai aviopuoliso ja kotona asuvat lapset. Joissakin
ehdoissa puhutaan kotona asuvien lasten sijasta huollettavista tai täyspäiväisesti opiskelevista lapsista.
Vakuutuksen piiriin kuuluvien lasten yläikärajat vaihtelevat 14–25 vuoteen. Useimmat vakuutukset koskevat
vain kortinhaltijan mukana matkustavia lapsia, mutta muutama kattaa myös yksin matkustavat. Esimerkiksi
ACE:n American Express Platinum-kortti sisältää yksin matkustavan lapsen välivuosivakuutuksen.

3.2

Voimassaoloaika ja -alue

Osa vakuutuksista on voimassa vain, jos matka on maksettu kokonaan tai osaksi matkavakuutuksen
sisältävällä luottokortilla. Noin puolet vakuutuksista on voimassa vain ulkomaanmatkoilla ja puolet myös
kotimaassa tehdyillä matkoilla. Matkan enimmäispituus on lähes aina rajattu ja enimmäispituudet vaihtelevat
45 vuorokaudesta 120 vuorokauteen. Jos yhtäjaksoinen matka on tätä pidempi, ei vakuutus ole voimassa
enimmäispituuden ylittävältä ajalta. Voimassaoloajan pidentäminen voi olla mahdollista vakuutuksenottajan,
eli pankin myötävaikutuksella. Joissakin vakuutuksissa on urheilun ja eräiden riskialttiiden toimintojen osalta
voimassaolon rajauksia.

4 Vakuutusturvan laajuus
4.1

Matkasairauden hoitokulut

Matkasairaudella tarkoitetaan yleensä sellaista lääkärinhoitoa vaatinutta sairautta, joka on alkanut tai jonka
ensioireet ovat ilmaantuneet matkan aikana tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan muutoin voidaan
katsoa alkaneen matkalla.
Edellytyksenä korvaukselle voi olla, että hoito on aloitettu viimeistään esim. 14 vrk:n kuluessa matkan
päättymisestä. Hoitokulujen korvaamisessa on yleensä aikaraja: esim. 45, 90 tai 120 vrk ensimmäisestä
lääkärissäkäynnistä. Joissain vakuutuksissa korvataan vain ulkomailla annettu hoito (ACE Europen American
Express Gold ja Platinum).
Vakuutuksissa on yleensä euromääräinen enimmäiskorvausmäärä hoitokulujen osalta. Hoitokuluja korvataan
yleensä sekä matkakohteessa, että Suomessa. Kahdesta vakuutuksesta korvataan vain akuutti asuinmaan
ulkopuolella annettu hoito (American Express Gold ja Platinum). American Express Green- ja OP-Visa Goldkortit eivät sisällä lainkaan matkasairauden korvauslajia. Vakuutuksissa voi olla muitakin normaaleista
matkavakuutuksista poikkeavia rajoitusehtoja, näistä esimerkkejä tekstin lopussa.
On huomattava, että kaikissa matkavakuutuksissa on merkittäviä rajoituksia kroonisten sairauksien osalta.
Kroonisten sairauksien hoitokuluja matkalla ei lähtökohtaisesti korvata. Jos krooninen sairaus äkillisesti ja
odottamatta pahentuu matkalla, korvataan yleensä vain akuutti ensiapuhoito enintään viikon ajalta.
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4.2

Matkatapaturman hoitokulut

Matkalla sattuneen tapaturman hoitokuluja korvataan ehdoista riippuen korkeintaan yhden, kahden tai
kolmen vuoden ajalta, ja korvausaika lasketaan tapaturman sattumisesta. Joissakin vakuutuksissa on lisäksi
samat euromääräiset enimmäiskorvausmäärät kuin matkasairauden korvauksissa. Kahdesta vakuutuksesta
korvataan vain akuutti asuinmaan ulkopuolella annettu tapaturmavamman hoito (ACE Europen American
Express Gold ja Platinum).

4.3

Pysyvä haitta, matkatapaturmat

Haittakorvausta maksetaan vain matkatapaturman, ei matkasairauden perusteella. Vähintään 10 %:n haittaa
vaativat muutamat vakuutukset. Haitan suuruus määrätään Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman
haittaluokituksen perusteella.
Haittakorvausten enimmäismäärät vaihtelevat eri vakuutuksissa. ACE Europen American Express Green ja
Gold maksetaan haittakorvaus vain, jos tapaturma on sattunut julkisessa kulkuneuvossa.

4.4

Kuolintapauskorvaus ja matkatapaturmat

Kuolintapauskorvaus maksetaan vain matkatapaturman, ei matkasairauden perusteella.
Kuolintapauskorvauksen määrä riippuu vakuutuksesta, korvaus vaihtelee 30 000 eurosta 200 000 euroon.
Kuolleen iällä voi olla vaikutusta samoin kuin sillä, kuoliko julkisessa kulkuneuvossa tai muualla. Lasten
osalta maksettavat enimmäiskorvaukset ovat usein huomattavasti vanhempien korvauksia pienempiä.

4.5

Kotiinkuljetus

Vakuutuksista kustannetaan yleensä vakavasti sairastuneen tai loukkaantuneen kotiinkuljetus tai maksetaan
vainajan kotiinkuljetuskustannuksia. Kustannuksilla voi olla enimmäisraja, joka on Finnair Plus
Mastercardissa 50 000 euroa ja MasterCard Gold sekä Visa Gold-vakuutuksessa (Nordea Pankki) 75 000
euroa. Kotiinkuljetuksesta pitää sopia vakuutusyhtiön tai matkahätäpalvelun kanssa. American Express
Greenissä ei kuljetusta korvata ollenkaan.
On huomattava, että kaikissa vakuutuksissa kroonisten sairauksien osalta korvataan yleensä vain matkalla
annettu akuutti ensiapuluonteinen hoito, ei sen sijaan kotiinkuljetusta.

4.6

Matkan peruuntuminen

Osaan vakuutuksista sisältyy turva siltä varalta, että matka peruuntuu. Korvauksen maksamisen
edellytyksenä on yleensä, että peruuntuminen on aiheutunut pakottavasti vakuutetun tai muun ehdoissa
mainitun henkilön äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Peruuntumisen syyksi voi
joissakin vakuutuksissa käydä myös vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen, talouteen tai yritykseen
liittyvä vahinkotapahtuma. Jos matka peruuntuu muista, kuin ehdoissa mainituista syistä, ei korvausta voida
suorittaa.
Korvauksena maksetaan yleensä vain kulut, joista vakuutettu on valmismatkalain tai matkanjärjestäjän ehdot
huomioon ottaen vastuussa. Erityisehtoisissa valmismatkoissa ja omatoimimatkoissa korvataan yleensä vain
osa vakuutetun kuluista.

4.7

Matkan keskeytyminen

Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan useimmissa vakuutuksissa sitä, että vakuutettu on joutunut matkalla
sairaalahoitoon, tai että vakuutettu joutuu pakottavasti palaamaan matkalta. Pakottavina syinä ehdoissa on
usein mainittu esimerkiksi omaisuudelle kotona aiheutunut vahinko tai vakuutetun tai hänen läheisensä
vakava sairastuminen.
Matkan keskeytyessä korvataan vakuutuksesta riippuen esim.
- välttämättömiä ylimääräisiä matka- ja majoituskustannuksia,
- korvausta menetetyiltä matkapäiviltä,
- uusi valmismatka,
- etukäteen maksetut käyttämättä jääneet palvelut ja retket matkakohteessa.
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AIG Europe Limitedin Finnair Plus Mastercard- ja Eurooppalaisen SAS Euro Bonus/MasterCard- kortti eivät
sisällä keskeytys- eikä peruuntumisturvaa. ACE Europen American Express Greenistä ei korvata
peruuntumista, mutta korvausta on mahdollista saada jos reittilento myöhästyy, peruuntuu tai on ylivarattu.
Kuluja korvataan enintään 150 euroa.

4.8

Matkalta myöhästyminen/lennon odottaminen

Kysymys on tilanteista, joissa matkalle ei päästä ollenkaan esim. lennon peruuntumisen tai ylivarauksen
takia, tai matkalta tai jatkolennolta myöhästytään esim. yleisen kulkuneuvon myöhästymisen tai
liikenneonnettomuuden takia, taikka lentoa joudutaan odottamaan. Edellytyksenä useimmilla vakuutusyhtiöillä
on, että myöhästyminen tai odottamisaika on vähintään 4–6 tuntia.
Vakuutuksesta riippuen voidaan korvata esim.
- lisäkustannuksia, kuten kohtuullisia ruoka- ja majoituskuluja euromääräiseen ylärajaan saakka,
- menetetyn matkan hinta,
- matkustusluokan korotus.

4.9

Muita korvauslajeja

Lakkoturva
Jos meno- tai paluumatka viivästyy yli 24 tuntia lakon takia, voidaan korvata ylimääräisiä kuluja.
Etsintä- ja pelastusturva
ACE Europen American Express Platinumiin liittyvästä vakuutuksesta korvataan enintään 150 000 euroa
etsimis- ja pelastamiskuluja.
Korvaavan kollegan matkakulut
American Express Platinum- kortista korvataan korvaavan kollegan matkalippu, jos vakuutettu on estynyt
työskentelemästä matkan aikana tai vakuutetun palattua kotiin hoidon jälkeen.
Sairaalaetu
American Express Platinum- kortista korvataan 75 euroa/yö ja yhteensä 750 euroa käytettäväksi viihtyvyyden
parantamiseen vakuutetun sairaalassa olon ajan.
Lähiomaisen matka
Jos vakuutettu on hengenvaarallisessa tilassa tai vakavasti loukkaantunut, voidaan maksaa lähiomaisen
matkakuluja sairastuneen tai loukkaantuneen luo sekä esimerkiksi käyttöraha.
Pahoinpitely
Pahoinpitelystä johtuvasta henkilövahingosta voidaan maksaa normaalien tapaturmakorvausten lisäksi
korvausta pysyvästä kosmeettisesta haitasta sekä kipu- ja särkykorvausta.
Omavastuuturva
Jos vakuutetun Suomessa olevalle asunnolle tai autolle sattuu matkana aikana korvattava vahinko, voidaan
matkavakuutuksesta maksaa kotivakuutuksen, autovakuutuksen tai muun vastaavan vakuutuksen
omavastuun osuus.
Matkatavaraturva
Useimpiin vakuutuksiin sisältyy matkatavaravakuutus, josta korvataan matkatavaroiden menettäminen tai
vahingoittuminen äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman vuoksi.
Turvan sisällössä on eroja. Vahingot saatetaan korvata esim. vain, jos rikosilmoitus paikalliselle poliisille (tai
ilmoitus matkanjärjestäjälle) on tehty 24 tunnin kuluessa varkaudesta tai jos matkatavarat on luovutettu
kuljetusyhtiön huostaan. Ehdoissa voi olla säännös, ettei käsimatkatavaroita korvata tai ettei tulipalon tai
haaksirikon aiheuttamia vahinkoja korvata tai että korvausta ei makseta tietokoneista, soittimista,
silmälaseista, jalokivistä, tai esimerkiksi käteisen menetyksestä.
Matkatavaroiden myöhästyminen
Matkatavaroiden myöhästyessä tietyn vähimmäisajan, esim. kaksi tai kuusi tuntia, korvataan
välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannuksia. Korvaus voi olla vakiosumma tai korvaus voidaan
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maksaa kuitteja vastaan enimmäismäärään saakka, esim. 170–400 euroa/vakuutettu. Vakuutusehdoissa
saatetaan edellyttää, että hankinnat tehdään luottokortilla, johon vakuutus liittyy. Vakuutuksessa voi olla
omavastuu.
Jos matkatavarat myöhästyvät enemmän, esim. 48 tuntia, korvaus voi olla suurempi, esimerkiksi 340–800
euroa/vakuutettu.
Vastuuvakuutus
Vastuuvakuutus sisältyy valtaosaan vakuutuksista. Siitä korvataan vakuutettujen matkalla ulkopuolisille
henkilöille aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutetut ovat voimassa olevan oikeuden mukaan
korvausvastuussa. Korvausten enimmäismäärät ovat yleisesti 50.000–1.000.000 euroa.
Oikeusturvavakuutus
Oikeusturvavakuutus sisältyy joihinkin vakuutuksiin. Siitä korvataan vakuutetulle matkustajan
ominaisuudessa aiheutuneita asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja riita- ja rikosasioissa. Korvauksen
enimmäismäärä on vakuutuksesta riippuen noin 8.500–25.000 euroa oikeudenkäyntikuluista. Muutamista
vakuutuksista saa matkahätäpalveluna oikeudellista neuvontaa.
Matkahätäpalvelu
Neuvonta- ja palvelujärjestelmät ovat yleensä käytettävissä vuorokauden ympäri. Palvelua voi saada jo
paikan päällä, mutta palvelua ei aina välttämättä ole suomeksi.
Hälytyskeskus, jonka kanssa vakuutusyhtiöllä on sopimus, voi auttaa tarvittavissa järjestelyissä, antaa apua
lääkärin tai sairaanhoidon järjestämisessä, organisoida vakuutetun kuljetuksen sairaalaan kotimaahan tai
kotiinkuljetuksen kuolemantapauksessa. Joltakin palvelukeskukselta voi saada myös oikeudellista neuvontaa
tai esim. takuurahaa oikeudenkäyntiä varten tai liikennevahingon sattuessa.
Myös seuraavia turvia on tarjolla joissakin vakuutuksissa: auton vuokraus, ajoneuvon takaisinsaaminen,
matkakassaturva, ostoturva, käteisnostoturva. Joissain vakuutuksissa korvataan myös esimerkiksi oleskelun
pidentämisen kustannukset hoidon päätyttyä.

4.10 Rajoitusehtoja
Seuraavassa on muutama esimerkki rajoitusehdoista. Vastaavia yllättäviä rajoituksia voi olla kaikissa
vakuutuksissa, joten ehdot kannattaa tutkia tarkkaan etukäteen.







Hyönteisten ja punkin pureman tai piston aiheuttamaa tartuntatautia tai sairautta ei usein korvata
rajoitusehdon perusteella.
Hammassäryn osalta korvataan yleensä vain välttämätön ensiapuhoito matkakohteessa.
Ehdoissa on yleisenä rajoituksena, ettei ydinvahingosta, sodasta tai aseellisesta selkkauksesta
aiheutunutta vahinkoa, eikä radioaktiivisten, biologisten tai kemiallisten aineiden aiheuttamia
vahinkoja korvata.
Terroriteon aiheuttamat vahingot on usein kokonaan poissuljettu korvauspiiristä. American Expresskorttien vakuutukset korvaavat terroriteon aiheuttamat vahingot, jos terroriteko tapahtuu julkisessa
kulkuneuvossa.
Erilaisten ns. vaarallisten harrastusten tai näiden seurausten osalta on monenlaisia rajoituksia:
Tyypillisiä korvauspiirin ulkopuolelle rajattuja lajeja ovat riippuliito, kallio- tai seinäkiipeily, judo, ja
paine- tai laitesukellus.
Vakuutukset eivät useimmiten korvaa tapaturmavammoja, joiden syntymiseen on olennaisesti
myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika.
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5 Vertailutaulukot
Eritasoisia tuotteita (esimerkiksi peruskortti/kultakortti/platinumkortti) on luetteloitu vakuutusyhtiön sekä
pankin mukaan. Liitteenä on vertailutietoa taulukon muodossa matkustajavakuutuksista eli
matkavakuutuksista, jotka sisältävät henkilövahinkojen korvauslajin.
Seuraavat henkilöt ovat tarkistaneet vakuutuksia koskevat tiedot: AIG Europe Limited/Jussi Tuohiniemi,
Pohjola/Ville Lampinen, If Vahinkovakuutus/Kristian Ignatius, LähiTapiola/Ritva Alho, Fennia/Tiina Heikkinen,
Folksam Vahinkovakuutus/Camilla Vilén, ACE/Nina Elg ja FALCK/Ninni Berg. Tiedot on tarkistettu syyskuun
2013 tilanteen mukaan.
Taulukko 1
Vakuutusyhtiö
Kortti/
Kortin myöntäjä

ACE Europe/
American Express
Green

ACE Europe/
American Express Gold

ACE Europe/
American Express
Platinum

ACE/FALCK
American Express
Gold (Ålandsbanken)

Mihin ikään asti
voimassa?

Ei ikärajaa.

79 v. (pitää olla alle
80 v.).

79 v. (pitää olla alle
80 v.).

79 v. (pitää olla alle
80 v.).

Voimassaoloalue

Ei korvata hoitokuluja
lainkaan.

Vain ulkomailla annettava
hoito.

Vain ulkomailla
annettava hoito.

Kortinhaltijan
*puoliso

*Kyllä.

*Kyllä.

*Kyllä.

*lapset
vakuutettuina?

*Alle 23 v. huollettavat
lapset ja rinnakaiskortinhaltijat.

*Kyllä.
Samassa taloudessa asuva
partneri/puoliso tai
avopuoliso.
*Alle 23 v. lapset sekä
rinnakkaiskortinhaltijat.

*Alle 25 v. lapset ja
mukana matkustavat alle
25 v. lapsenlapset.
Rinnakkaiskortin haltijat
perheineen.

*Alle 23 v. huollettavat
lapset ja rinnakaiskortinhaltijat.

Pitääkö matka maksaa
kortilla?

Kyllä (tapaturman ja
myöhästymisen
osalta).
Voi maksaa myös
jäsenyyspisteillä.

Kyllä (75 % matkan
hinnasta). Voi maksaa myös
jäsenpisteillä.

Kyllä (75 % matkan
hinnasta). Voi maksaa
myös jäsenpisteillä.

Kyllä (75 % matkan
hinnasta). Voi maksaa
myös jäsenpisteillä.

Yhtäjaksoisen matkan
enimmäispituus?

Ei määritelty ehdoissa.

Enintään 120 perättäistä
päivää tai enintään 240
päivää jokaisella 12 kuukauden ajanjaksolla.

120 vrk, tai vuoden
aikana 240 vrk.
Välivuositurva
(365 vrk).

120 vrk, tai vuoden
aikana
yhteensä 240 vrk.

Korvataanko
matkasairauden hoito?

Ei.

Vain ulkomailla annettu
akuutti, jonka vakuutusyhtiö
on hyväksynyt etukäteen.

Vain ulkomailla. annettu
akuutti, jonka
vakuutusyhtiö on
hyväksynyt etukäteen.

Vain ulkomailla.
annettu akuutti, jonka
vakuutusyhtiö on
hyväksynyt etukäteen.

*Kunnes palaa
asuinmaahan. (Max. 120
vrk).
*Ei ylärajaa lääkinnällisen
hätätilan tapauksissa
hoitokuluille.

*Kunnes palaa
asuinmaahan. (Max. 120
vrk) ei euromääräistä
ylärajaa korvauskuluille.

*Kunnes palaa
asuinmaahan. (Max.
120 vrk) jos hoito ei voi
odottaa kotiinpaluuseen
asti (lääkärin lausunnon
mukaan) ei ylärajaa.

*miten kauan
*enimmäismäärä
euroissa
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Taulukko 1 (jatkuu)
Vakuutusyhtiö
Kortti/
Kortin myöntäjä

ACE Europe/ American
Express Green

ACE Europe/
American Express
Gold

ACE Europe/
American Express
Platinum

ACE/FALCK/American
Express Gold
(Ålandsbanken)

Krooniset
sairaudet

Ei.

Ei.

Ei korvata sairautta, joista
vakuutettu oli etukät.
tietoinen.

Ei.

*Ei.
*Ei.
*Ei.
*Vain julkisissa
kulkuneuvoissa.

*Kyllä.
*Kyllä.
*Enint. 750 €.
*Vain julkisissa
kulkuneuvoissa.

*Kyllä.
*Kyllä.
*Enint. 1500 €.
*Vain julkisissa
kulkuvälineissä.

*Kyllä.
*Kyllä.
*Kyllä, enint. 750 €.
*Vain julkisissa
kulkuneuvoissa.

-Ei.

-Kyllä (akuutti
ulkomailla, julkisessa
kulkuneuvossa).
*365 pvä.
*Ei ylärajaa.

-Kyllä (akuutti ulkomailla).

-Kyllä (akuutti ulkomailla,
julkisessa
kulkuneuvossa).
*365 pvä.
*Ei ylärajaa.

-Kyllä, vain julkisissa
kulkuneuvoissa
aiheutunut.

-Kyllä.

-Kyllä, Vain julkisissa
kulkuneuvoissa
aiheutunut.

*Ei määritelty ehdoissa.
*130 000 €
*Kyllä.

*Ei.
*200 000 €.
*Kyllä.

*Ei määritelty ehdoissa.
*75 000 €.
*Kyllä.

*Ei, ei omavastuuta.
*200 000 €.
*Kyllä.

Kuolemantapaussumma (tapaturma)
aikuisella
Vakavasti
sairaan/vammautuneen kotiinkuljetus
ja enimmäismäärä?

130 000 € (vain julkinen
ajoneuvo).

200 000 € (vain
julkinen ajoneuvo).

75 000 €.

Ei.

Vakuutetun
tarpeelliset
kotimatkakustannukset mukaan lukien
sairaanhoidollisista
syistä tarvittavan
saattajan
kustannukset.

Vakuutetun tarpeelliset
kotimatkakustannukset
mukaan lukien
sairaanhoidollisista syistä
tarvittavan saattajan
kustannukset.

200 000 € (vain
julkisessa ajoneu-vossa
tapahtunut).
Vakuutetun tarpeelliset
kotimatkakustannukset
mukaan lukien
sairaanhoidollisista syistä
tarvittavan saattajan
kustannukset.

Matkan
*peruuntuminen
*keskeytyminen

* (Reittilennon
myöhästyminen,
peruuntuminen tai
ylivaraus max 150 €).

*Kyllä, max.
2 000 €.
*Kyllä, max.
2 000 € .

*Enint. 6 000 €.
*Kyllä, matkakulut sekä
enint. 6 000 €
käyttämättä jääneistä
esim. aktiviteeteista.

*Kyllä, max. 2 000 €
*Kyllä, matkakulut ja
max. 2 000 € käyttämättä
jääneistä aktiviteeteista
jne.

Omavastuu

Ei.

75€
(peruuntuminen,
keskeyttäminen).

Ei.

75 €
(peruuntuminen,
keskeyttäminen).

Matkahätäpalvelu
*24 t/vrk
*suomenkiel. palvelu
aina

*Kyllä.
*Kyllä.

*Kyllä.
*Kyllä.

*Kyllä.
*Kyllä.

*Kyllä.
*Kyllä.

*Korvataanko malaria,
denguekuume
matkasairautena
*vuoristotauti
* kiireellinen
hammashoito
* terroriteosta aih.
henkilövahinko
Matkatapaturman
-hoitokulut

*aikaraja
*enimmäismäärä
euroissa

*365 pvä (haitta ja
kuolema) ja
vain julkisissa
kulkuneuvoissa aiheutunut.

-pysyvä haitta?
*alin haitta
*aikuisten
enimmäismäärä
*korvataanko
aivovamma/
kuulovamma

*Matkan pituus (max.365
pvä).
*75 000 €.

7

Taulukko 2
Vakuutusyhtiö
Kortti/
Kortin myöntäjä

Folksam Vahinkovakuutus/ Aktia
Premium Gold

Folksam Vahinkovakuutus/Aktia
Visa Gold ja Aktia MasterCard
Silver

LähiTapiola/Visa Gold/
Säästöpankki ja POPpankki

Mihin ikään asti
voimassa?
Voimassaoloalue

Päättyy, kun täyttää 90 v.

Päättyy, kun täyttää 75 v.

69 v.

Voimassa lomamatkoilla ulkomailla,
Suomessa vakuutus on voimassa 50 km
etäisyydellä vakuutetun asunnosta,
työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaaajan asunnosta.

Voimassa lomamatkoilla ulkomailla,
Suomessa vakuutus on voimassa 50
km etäisyydellä vakuutetun
asunnosta, työpaikasta,
opiskelupaikasta tai vapaa-ajan
asunnosta.

Lomamatkoilla ulkomailla,
Suomessa linnuntietä
mitattuna vähintään 50
kilometrin etäisyydelle
vakuutetun asunnosta,
työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan
asunnosta.

*Kyllä, kun matkustaa vakuutetun kanssa.
*Alle 20 v mukana matkustavat, samassa
taloudessa asuvat.

*Ei.
*Alle 20 v mukana matkustavat,
samassa taloudessa asuvat.

*Ei.
*Mukana matkustavat alle
16 v.

Ei.

Ei.

45 pv.

Kyllä (esim. matkalippu, auton
vuokraus tai bensat).
45 pv.

Kyllä.

Kyllä.

Kyllä.

*90 pv.
*Ei ylärajaa.

*90 pv.
*200 000 €.

*120 vrk.
*Ei ylärajaa.

Äkillisesti pahentunut sairaus, jos
sairauden muutos ei ole ollut yleisen
lääketieteellisen tietämyksen mukaan
todennäköinen tai odotettavissa.
Kyseisissä tapauksissa korvataan
ainoastaan sairauden vaatima akuutti
ensiavun luonteinen, matkakohteessa
korkeintaan yhden viikon aikana annettu
hoito sekä 20 %vakuutusyhtiön
hyväksymästä sairaankuljetuksesta
kotimaahan.

Äkillisesti pahentunut sairaus, jos
sairauden muutos ei ole ollut yleisen
lääketieteellisen tietämyksen
mukaan todennäköinen tai
odotettavissa. Kyseisissä
tapauksissa korvataan ainoastaan
sairauden vaatima akuutti ensiavun
luonteinen, matkakohteessa
korkeintaan yhden viikon aikana
annettu hoito sekä 20
%vakuutusyhtiön hyväksymästä
sairaankuljetuksesta kotimaahan.

Äkillinen, odottamaton
paheneminen. Enintään
1 viikko, ensiapuluonteinen
hoito.

*Ei (pistos).
*Ei.
*Korvataan, max 170 € matkasairautena ,
tapaturmana kaikki tarpeelliset.
*Kyllä.

*Ei (pistos).
*Ei.
*Korvataan, max 170 €
matkasairautena , tapaturmana
kaikki tarpeelliset.
*Kyllä.

*Ei.
*Ei, (vuoristovaellukset
poissuljettu).
*Enint. 120 €.
*Kyllä.

-Kyllä.
*3 vuotta.
*Ei ylärajaa.

-Kyllä.
*3 vuotta.
*200 000 €.

-Kyllä.
*3 vuotta.
*Ei ylärajaa.

-Kyllä.
*5 %.
*51 000 €.
*Kyllä.

-Kyllä.
*5 %.
*51 000 €.
*Kyllä.

-Kyllä.
*10 % (5 %).
*30 000 €.
*Kyllä.

51 000 €.

51 000 €.

30 000 €.

Kyllä, ei ylärajaa (VY:n tulee hyväksyä
kulut etukäteen).

Kyllä, 200 000 € (VY:n tulee
hyväksyä kulut etukäteen).

Kyllä, ei ylärajaa,
vakuutusyhtiön ennalta
hyväksymät kulut.

Kortinhaltijan
*puoliso
*lapset
vakuutettuina?
Pitääkö matka
maksaa kortilla?
Yhtäjaksoisen matkan
enimmäispituus?
Korvataanko matkasairauden hoito?
*Miten kauan
*Enimmäismäärä
euroissa
Krooniset sairaudet

*Korvataanko malaria,
denguekuume
matkasairautena
*vuoristotauti
*kiireellinen
hammashoito
*terroriteosta aih.
henkilövahinko
Matkatapaturman
-hoitokulut
*aikaraja
*enimmäismäärä
euroissa
- pysyvä haitta?
*alin haitta
*aikuisten
enimmäismäärä
*korvataanko
aivovamma/
kuulovamma
Kuolemantapaussumma (tapaturma)
aikuisella
Vakavasti sairaan
kotiinkuljetus
ja enimmäismäärä?

3 kk.
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Matkan
*peruuntuminen
*keskeytyminen

*Kyllä (ennen matkaa maksetut kulut,
joista vakuutettu on matkan järjestäjän
matkaehtojen mukaan
vastuussa, max. 5 000 €).

*Kyllä (ennen matkaa maksetut
kulut, joista vakuutettu on matkan
järjestäjän matkaehtojen mukaan
vastuussa, max. 5 000 €).

*Kyllä (erikoismatkat enint.
25 % matkan hinnasta,
omatoimimatkoissa
max 1 000 €).

*Kyllä (välttämättömät ja kohtuulliset kulut.
menetetyt matkapäivät).

*Kyllä (välttämättömät ja kohtuulliset
kulut. menetetyt matkapäivät).

*Kyllä (Retkiä yms. max 1
700 €).

Omavastuu

Ei.

Ei.

Ei.

Matkahätäpalvelu *24
t/vrk
*suomenkiel. palvelu
aina

* Kyllä.
* Kyllä, suomeksi ja ruotsiksi.

* Kyllä.
* Kyllä, suomeksi ja ruotsiksi.

* Kyllä.
* Kyllä (Ema ja Sos).
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Taulukko 3
Vakuutusyhtiö
Kortti/
Kortin
myöntäjä

ACE
/MasterCard
Gold ja
Visa Gold
(Danske
Bank)

ACE/
Finnair
Plus Visa
(Danske
Bank)

ACE Europe/
Finnair Plus
Visa Gold
(Danske Bank)

ACE/ Master
Card Platinum ja
Visa Platinum
(Danske Bank)

AIG/Finnair
Plus
Mastercard
(Nordea
Pankki)

AIG/
MasterCard
Gold,
Visa Gold
(Nordea
Pankki)

AIG/MasterCard
Premium Gold,
MasterCard
Private Banking Gold,
Visa Debit Premium
Banking ja Visa Debit
Private Banking
(Ålandsbanken)

Mihin ikään
asti
voimassa?
Voimassaoloalue

79v.

79v.

79v.

79v.

Ilman
ylärajaa.

78v. (alle
79v.).

79v.(alle 80 vuotta).

Kaikkialla
ulkomailla,
Suomessa
vain matkalla
lentokentälle
ja tällöin vain
pysyvän
haitan ja
kuoleman
varalta.

Kaikkialla
ulkomailla,
Suomessa
vain
matkalla
lentokentälle ja
tällöin vain
pysyvän
haitan ja
kuoleman
varalta.

Vakuutus on
voimassa koti- ja
ulkomaanmatkoilla kaikkialla
maailmassa,
Suomessa
matkalla
lentokentälle,
tällöin vain
pysyvän haitan
ja kuoleman
varalta.

Vakuutus on
voimassa koti- ja
ulkomaanmatkoi
lla kaikkialla
maailmassa.
Suomessa tai
vakuutetun kotimaassa vakuutus on voimassa, kun vakuutettu matkustaa
vähintään 50
km:n linnuntietä
mitattuna etäisyydelle asunnosta, vapaaajan asunnosta,
työpaikasta tai
opiskelupaikasta.

Kaikkialla
ulkomailla,
Suomessa
vain
matkalla
lentokentälle /
muuhun
lähtöpaikka
an ja
takaisin ja
tällöin vain
pysyvän
haitan ja
kuoleman
varalta.

Kaikkialla
ulkomailla,
Suomessa
vain
ulkomaanmatkaan
suoraan
liittyvän
matkustamis
en osalta.

Koti- ja
ulkomaanmatkoilla
kaikkialla maailmassa.
Kotimaanmatkoilla, kun
vakuutettu matkustaa
vähintään 50 kilometrin
etäisyydelle linnuntietä
mitattuna vakuutetun
asunnosta, työpaikasta,
opiskelupaikasta tai
vapaa-ajanasunnosta.

*Kyllä.
*Alle 23 v.
samassa
taloudessa
asuvat ja
mukana
matkustavat.
Toisen
vanhemman
kanssa asuvat
alle 23v.
lapset.

*Kyllä
*Alle 23 v.
samassa
taloudessa
asuvat. Toisen
vanhemman
kanssa asuvat
alle 23v vaikka
matkustavat
yksin.

*Kyllä
*Alle 23 v.
samassa
taloudessa
asuvat. Toisen
vanhemman
kanssa asuvat
alle 23v. lapset
kun matkustavat
mukana.

*Kyllä,
myös
matkustaessa
yksin.
*Alle 18v.
huollettava
na oleva,
myös
matkustaessa
yksin.

*Kyllä,
mukana
matkustavat
*Alle 22v.
kortinhaltijan
mukana
matkustavat.

*Kyllä, kun matkustaa
mukana.
*Alle 23v. lapset, kun
matkustavat mukana.

75 %
vähintään.

*Kyllä.
*Alle 23 v.
samassa
taloudessa
asuvat.
Toisen
vanhemman
kanssa
asuvat alle
23v. vaikka
matkustavat
yksinään.
75 %
kortilla.

75 % kortilla.

Ei.

Kyllä
(100%).

Ei.

Ei.

90 vrk.

90 vrk.

90 vrk.

90 vrk.

90 vrk.

90 vrk.

90 pvä.

Kyllä.

Kyllä.

Kyllä.

Kyllä.

Kyllä.

Kyllä.

Kyllä.

*90 vrk.
*Ei ylärajaa.

*90 vrk.
*30.000 €.

*90 vrk.
*Ilman
euromääräistä
ylärajaa.

*90 vrk.
*Ei ylärajaa.

*90 vrk
*Enint.
30 000 €

*45 vrk.
*Ei
euromääräistä
ylärajaa.

*90 vrk.
*250 000 € kotimaan
matkoilla, 4 000 000 €
ulkomailla.

Kortinhaltijan
*puoliso
*lapset
vakuutettuina?

Pitääkö
matka
maksaa
kortilla?
Yhtäjaksoisen matkan
enimmäispituus?
Korvataanko matkasairauden
hoito?
*miten
kauan
*enimmäism
äärä
euroissa
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Taulukko 3 (jatkuu)
Vakuutusyhtiö
Kortti/
Kortin
myöntäjä

ACE Europe/
Master Card
Gold ja
Visa Gold
(Danske
Bank)

ACE
Europe/
Finnair Plus
Visa
(Danske
Bank)

ACE
Europe/
Finnair Plus
Visa Gold
(Danske
Bank)

ACE/
Master
Card
Platinum ja
Visa
Platinum
(Danske
Bank)

AIG/Finnair
Plus
Mastercard
(Nordea
Pankki)

AIG/
MasterCard
Gold, Visa Gold
(Nordea
Pankki)

AIG/MasterCard
Premium Gold,
MasterCard
Private Banking
Gold, Visa
Debit Premium
Banking ja Visa
Debit Private
Banking
(Ålandsbanken)

Krooniset
sairaudet

Äkillisestä ja
odottamattomasta
pahenemisesta matkan
aikana
korvataan
välttämättömän ensiapuhoidon
kustannukset
enintään 7
päivän ajalta.

Äkillisestä ja
odottamattomasta
pahenemise
sta matkan
aikana korvataan välttämättömän
ensiapuhoid
on kustannukset
enintään 7
päivän
ajalta.

Äkillisestä ja
odottamatto
masta pahenemisesta
matkan
aikana
korvataan
välttämättömän ensiapuhoidon
kustannukset enintään
7 päivän
ajalta.

Äkillinen,
odottamaton
paheneminen,
enint. 7 pvä
välttämätöntä
ensiapua
matkan
aikana.

Odottamaton
paheneminen,
enint. 7 vrk
ensiapuhoito
matkakohtees
sa.

Äkillisestä ja
odottamattomasta
pahenemisesta
matkan aikana
välttämättömän
ensiapuhoidon
kustannukset
enintään 7
päivän ajalta.

Äkillisestä ja
odottamattomasta
pahenemisesta
matkan aikana
korvataan
välttämättömän
ensiapuhoidon
kustannukset
enintään 7
päivän ajalta.

*Korvataanko
malaria,
denguekuume
matkasairaute
na
*vuoristotauti
*kiireellinen
hammashoito
*terroriteosta
aih.
henkilövahinko

*Ei
(hyönteisen
pisto).
*Kiipeilylajit ja
omatoimiset
vuoristovaelluk
set suljettu
pois.
*Korvataan
(max 150 €).
*Ei.

*Ei (pisto).
*Ei
vuorikiipeily
ja
omatoimiset
vaellukset
vuoristoon.
*Max. 150 €.
*Ei.

*Ei (pisto).
*Ei
vuorikiipeily
ja omatoimiset
vaellukset
vuoristoon.
*Max. 150 €.
*Ei.

*Ei (pisto ja
purema).
*Ei
vuorikiipeily
ja omatoiminen
vuoristovaellus.
*Korvataan,
max 150€.
*Ei.

*Kyllä.
*Vuoristotauti
korvataan,
vakuutus ei
kuitenkaan
voimassa
vuorikiipeilyss
ä/ omatoimisilla vuoristovaelluksilla
*Ei
*Ei

*Ei.
*Vuoristotauti
korvataan,
vakuutus ei
kuitenkaan
voimassa
vuorikiipeilyssä/
omataoimisilla
vuoristovaelluksilla
*Enint. 200 €.
*Ei.

*Kyllä.
*Vuoristotauti
korvataan,
vakuutus ei
kuitenkaan
voimassa
vuorikiipeilyssä/
omataoimisilla
vuoristovaelluk_
silla.
*Enint. 200 €.
*Ei.

-Kyllä.
*3 vuotta.
*Ei ylärajaa.

-Kyllä.
*2 vuotta.
*30 000 €.

-Kyllä.
*2 vuotta.
*Ei ylärajaa.

-Kyllä.
*3 vuotta.
*Ei ylärajaa.

-Kyllä.
*2 vuotta.
*30 000 €.

-Kyllä.
*1 vuosi.
*Ei ylärajaa.

-Kyllä.
*3 vuotta.
*250 000 €
kotimaassa ja
4 000 000 €
ulkomailla.

-Kyllä.
*10 %.
*60 000 €.
*Kyllä.

-Kyllä.
*10 %.
*50 000 €.
*Kyllä.

-Kyllä.
*10 %.
*50 000 €.
*Kyllä.

-Kyllä.
*10 %.
* 100 000 €.
*Kyllä.

-Kyllä.
*10 %.
*50 000 €.
*Ei.

-Kyllä.
*10 %.
*42 100 €.
*Ei.

-Kyllä.
*10 %.
*40 000 €.
*Kyllä.

Kuolemantapaussumma
(tapaturma)
aikuisella

50 000 €.

50 000 €.

50 000 €.

100 000 €.

50 000 €.

42 100 €.

40 000 €.

Vakavasti
sairaan
kotiinkuljetus
ja enimmäismäärä?

Kyllä,
etukäteen Sos
Internationalin
hyväksymä.
Ei ylärajaa.

Kyllä sis.
hoitokuluihin
max.
30 000 €.

Kyllä,
etukäteen
Sos
Internationalin
hyväksymä.
Ei ylärajaa.

Kyllä
Ei enimmäisrajaa.

Kyllä.
50 000 €.

Kyllä.
75 000 €.

Kyllä.
Ei euromääräistä
ylärajaa.

Matkatapaturman
- hoitokulut
*aikaraja
*enimmäismää
rä euroissa

- pysyvä
haitta?
*alin
korvattava
haitta
*aikuisten
enimmäismäärä
*korvataanko
aivovamma/
kuulovamma
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Matkan
*peruuntuminen
*keskeytyminen

Omavastuu

Matkahätäpalvelu
* 24 t/vrk
* suomenkiel.
palvelu aina

*Ei.
*Ei.

*Kyllä, max
1 700 €.

*Enint. 5 000 €.
*Enint. 5 000 €.

*Kyllä, max
5 000 €.

*Kyllä, max.
5 000 €.

*Kyllä, max.
5 000 €.

*Kyllä, max
5 000 €.

*Kyllä max
5 000 €.

*Kyllä, max.
5 000 €.

*Kyllä, max.
5 000 €.

*Kyllä, max
5 000 €.

Ei.

Ei.

Ei.

Ei.

Ei.

Ei.

50 €
hoitokuluista
kotimaassa.

*Kyllä.
*Kyllä.

*Kyllä.
*Kyllä.

*Kyllä.
*Kyllä.

*Kyllä.
*Kyllä.

*Kyllä.
*Kyllä.

*Kyllä.
*Kyllä.

*Kyllä.
*Kyllä.

*Kyllä, max
1 700 €.
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Taulukko 4
Vakuutusyhtiö
Kortti/
Kortin myöntäjä

Eurooppalainen
SAS Euro
Bonus/MasterCar
d/SEB Kort AB

Eurooppalainen
OP-Visa
Platinum/OP
-Kotipankki
Oyj

Eurooppalainen
OP-Visa
Gold/ OPKotipankki
Oyj

Eurooppalainen
Eurocard/
Diners Club/SEB
Kort AB

Eurooppalainen
Diners Club
Premium/SEB
Kort AB

If/Handelsbankenin ja
Handelsbanken
Rahoituksen
MasterCardkortit

Mihin ikään asti
voimassa?
Voimassaoloalue

Ei yläikärajaa.

70v.

Ei yläikärajaa.

Ei yläikärajaa.

Ulkomailla.

Suomessa ja
ulkomailla.

Ei
yläikärajaa.
Ulkomailla.

Suomessa ja
ulkomailla.

Suomessa ja
ulkomailla.

Kortinhaltijan
*puoliso

*Ei (paitsi, jos
puoliso on
kortinhaltija).
*Samassa
taloudessa
asuvat mukana
matkustavat alle
16-vuotiaat
perheenjäsenet.

*Kyllä.
*Kyllä
mukana
matkustavat
omat ja
avopuolison
lapset.

*Ei (paitsi, jos
puoliso on
kortinhaltija).
*Mukana
matkustavat
alle18-vuotiaat
perheenjäsenet.

*Ei (paitsi, jos
puoliso on
kortinhaltija).
*Mukana
matkustavat
alle 18vuotiaat
perheenjäsenet ja
lastenlapset.

74v.(pitää olla
alle 75v.).
Suomesta
alkavilla
ulkomaanmatkoilla kaikkialla
maailmassa.
*Kyllä
*Samassa
taloudessa
asuvat alle 18vuotiaat lapset
ja lapsenlapset
silloinkin kun
matkustavat
yksinään.

Kyllä.

Kyllä.

Kyllä.

Pitääkö matka
maksaa kortilla?
Yhtäjaksoisen
matkan
enimmäispituus?
Korvataanko
matkasairauden
hoito?
*miten kauan
*enimmäismäärä
euroissa
*Krooniset sairaudet

Kyllä.

*Ei (paitsi,
jos puoliso
on kortinhaltija).
*Mukana
matkustavat
alle 15vuotiaat
perheenjäsenet ja
lastenlapset.
Ei.

3 kk.

45 vrk.

Ei ylärajaa.

2 kk.

2 kk.

Kyllä.

Kyllä.

Ei.

Kyllä.

Kyllä.

Kyllä.

*90 pv
*30 000 €.

*120 pv.
*Ei ylärajaa.

*90 pv.
*Ei ylärajaa.

*120 pv.
*Ei ylärajaa.

*90 vrk.
*Ei ylärajaa.

* Ei.

*Ensiapuluonteinen
matkakohtee
ssa annettu
hoito
enintään
yhden viikon
ajalta hoidon
alkamisesta.

*Ensiapuluontoinen hoito
matkakohteessa.

*Ensiapuluonteinen
matkakohtees
sa annettu
hoito enintään
yhden viikon
ajalta hoidon
alkamisesta.

Äkillinen
paheneminen tai
tilan muutos
matkan aikana,
mikäli tämä
yleisen
lääketieteellisen
kokemuksen
mukaan ei ole
ollut todennäköinen tai
odotettavissa.
Näissä
tapauksissa
korvataan
ainoastaan
akuutti
ensiapuluonteinen
matkakohteessa
annettu hoito
enintään
yhden viikon
ajalta.

*Korvataanko
malaria,
denguekuume
matkasairautena
*vuoristotauti
*äkillinen
hammassärky
*terroriteosta
aiheutunut
henkilövahinko

*Kyllä.
*Ei (vuoristoon
tehtävät retket
poissuljettu).
*Kyllä. enintään
170 €.
*Kyllä (14 päivää
aseellisen
selkkauksen
alkamisesta, jos jo
matkalla).

*Kyllä.
*Ei.
*Kyllä,
enintään
120 €.
*Kyllä (10
päivää
aseellisen
selkkauksen
alkamisesta).

*Kyllä.
*Ei.
*85€.
*Kyllä (14 päivää
aseellisen
selkkauksen
alkamisesta, jos jo
matkalla).

*Kyllä.
*Ei.
*Kyllä, enintään 120 €.
*Kyllä (10
päivää
aseellisen
selkkauksen
alkamisesta)

*Ei (korvataan
tapaturmana).
*Ei/Kyllä
(vuorikiipeily
poissuljettu
muista paitsi
Gold ja Platinum
korteista).
*Kyllä.
*Kyllä.

*lapset vakuutettuina
matkustajavakuutuk
sessa?

Vähintään 50 %
luottokortilla.
3 kk matkan
alkamisesta.
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Matkatapaturman
-hoitokulut
*aikaraja
*enimmäismäärä
euroissa

-Kyllä.
*2 vuotta.
*30 000 €.

-Kyllä.
*3 vuotta.
*Ei ylärajaa.

-Ei.

-Kyllä.
*3 vuotta.
*Ei ylärajaa.

-Kyllä.
*3 vuotta.
*Ei ylärajaa.

*Kyllä.
*3 vuotta.
*Ei ylärajaa.

-pysyvä haitta?
*alin haitta
*aikuisten
enimmäismäärä
*korvataanko
aivovamma/
kuulovamma

-Kyllä.
*5 %.
*40 000 €.
*Kyllä.

-Kyllä.
*5 %.
*50 000 €.
*Kyllä.

-Kyllä
*5 %.
*84 000 €.
julkisessa
kulkuneuvossa,
42 000 € muualla
kuin julkisessa
kulkuneuvossa.
*Kyllä.

-Kyllä.
*5 %.
*100 000 €
julkisessa
kulkuneuvossa, 50 000 €
muualla kuin
julkisessa
kulkuneuvossa.
*Kyllä.
100 000€
julkisessa
kulkuneuvossa
50 000 €
muualla kuin
julkisessa
kulkuneuvossa.

-Kyllä.
*5 %.
*50 000 €.
*Kyllä.

Kuolemantapaussumma
(matkatapaturma)
aikuisella

40 000 €.

50 000 €.

Ei.

84 000 €
julkisessa
kulkuneuvossa
42 000 € muualla
kuin julkisessa
kulkuneuvossa.

Vakavasti sairaan
kotiinkuljetus ja
enimmäismäärä?

Kyllä.
Vakuutusyhtiön
etukäteen
hyväksymät kulut.

Ei.

Matkan
* peruuntuminen
* keskeytyminen

*Ei.
*Ei.

Kyllä.
Vakuutusyhtiön
etukäteen
hyväksymät
kulut.
*Kyllä,
enintään
75 % matkan
hinnasta
*Kyllä.

Kyllä.
Vakuutusyhtiön
etukäteen
hyväksymät kulut.

Kyllä.
Vakuutusyhtiön etukäteen
hyväksymät
kulut.

Kyllä.
Vakuutusyhtiön
hyväksymät
kulut ilman
ylärajaa.

*Kyllä, max.
10 000 €
(yhteensä
kaikkien
vakuutettujen osalta).
*Ei.

*Kyllä.
*Kyllä.

*Kyllä,
enintään 75 %
matkan
hinnasta.
*Kyllä.

Enintään 75
% peruuntumiskuluista korvataan
vakuutukses
ta.
Ei.

Ei.

Ei.

*Kyllä, ei
ylärajaa.
*Kyllä, ei
ylärajaa.
Platinum: myös
lennon
myöhästymiskorvaus.
Ei.

Omavastuu

Ei.

Ei.

Matkahätäpalvelu
* 24 t/vrk
* suomenkiel.
palvelu aina

Kyllä.

Kyllä.

Kyllä.

Kyllä.

Kyllä.

50 000 €.
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