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Laaja matkavakuutus 
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja 
Yritys: AWP P&C S.A. – Dutch Branch, joka toimii nimellä Allianz Global Assistance Europe, on 

rekisteröity seuraavissa organisaatioissa: Alankomaat: Dutch Authority for the Financial Markets (AFM), 
numero 12000535 

Tuote: British Airways LAAJA 
 

Tässä asiakirjassa esitetään yhteenveto tärkeimmistä British Airways laajaa matkavakuutusta koskevista seikoista; tässä ei 

käsitellä asiakkaan erityisiä vaatimuksia ja tarpeita. 

Kaikki sopimukseen ja sen solmimiseen liittyvät tiedot esitellään vakuutussopimukseen liittyvissä asiakirjoissa.  

 

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä? 
Laaja matkavakuutus kattaa matkan peruuntumisen, kun se tapahtuu matkustajan toimesta, ja matkan aikana tapahtuvan 

matkatavaroiden katoamisen ja vahingoittumisen aiheuttamat kulut, kuljetuksen myöhästymistä aiheutuneet kulut sekä tukipalvelut. 

Vakuutuksen kattamat tilanteet kuvaillaan vakuutusasiakirjassa. 

 

 Mitkä vakuutus kattaa? 
Peruutusturva    

 Kuolema  

 Sairaus  

 Tapaturma (vamma/vakava tapaturma/ 

immobilisaatio) 

 Sairaalahoito 

 Itsesi tai matkakumppanisi henkilökohtainen 

karanteeni 

Viisi edellä mainittua kohtaa kattavat vakuutetun 
epidemia- tai pandemiataudin, kuten 
koronavirustaudin. 

 Henkilökohtaiselle omaisuudelle tapahtuvat 

vahingot 

 Ennen matkaa: tekninen vika, liikenneonnettomuus 

matkalla lentokentälle, mikäli siitä aiheutuu yli 

kahden tunnin viivästys. 

 Uusi työpaikka tai koulutusohjelma  

 Henkilöllisyystodistuksen varkaus 48 tuntia ennen 

matkalle lähtöä 

 Yhden tai useamman tämän vakuutuksen piirissä 

olevan henkilön matkan peruuntuminen jostain 

edellä mainitusta syystä, kun k.o. henkilö(t) on 

varannut matkansa vakuutetun kanssa samaan 

aikaan. 
 

Matkatavaroiden katoaminen ja vahingoittuminen 

   Matkatavaroiden ja henkilökohtaisen omaisuuden 

katoaminen ja/tai vahingoittuminen; 

   24 tunnin viive matkatavaroiden toimituksessa 

lomakohteeseen. 
 

Korvaus lennon myöhästymisestä 

 Korvaus maksetaan, jos lennon lähtö myöhästyy yli 

4 tuntia lipussa ilmoitetusta lähtöajasta, enintään 30 

€/henkilö. 
 

Tukipalveluturva 

 Avustaminen kotiuttamisen järjestämisessä ja 

vakuutetun palauttaminen asuinmaahansa tai hänen 

kuljetuksensa sairaalaan; 

 
 Mitä vakuutus ei kata? 

 Matkan varaamisen ja vakuutuksen ottamisen välisenä 

aikana syntyneitä kuluja 

 Matkanjärjestäjän vastuulle luettavia tapahtumia, joista 

yleisimmät johtuvat lentoturvallisuuteen ja/tai 

ylibuukkaukseen liittyvistä syistä. 

 Vakuutusmaksusta ja vakuutusverosta ei makseta 

palautusta. 
 Karanteeni, joka koskee yleisesti tai laajasti väestöä tai 

maantieteellistä aluetta. 
 

 Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita? 
Tärkeimmät rajoitusehdot: 

! Kansalaissota, valtioiden välinen sota, mellakat, 

kansalaislevottomuudet, lakot, panttivankitilanteet, 

aseiden käsittely, terrorismi 

! Tahalliset teot ja petokset 

! Matkan tilaamisen ja vakuutuksen ottamisen välisenä 

aikana todettu sairaus, tapahtunut onnettomuus, hoito, 

tilan huonontuminen ja sairaalahoito 

! Sairaudet tai vammat, jotka on todettu tai joita on hoidettu 

30 päivän aikana ennen matkojen varaamista 

! Pandemiat ja epidemiat, lukuun ottamatta niitä, jotka on 

nimenomaisesti mainittu kohdissa Peruuttaminen sekä 

Henkilön avustaminen ja kattavuus 

! Epidemiasta johtuvat sairaudet, paikalliset 

sairaustapaukset, sairaudet, jotka johtuvat saasteista tai 

meteorologisista tai ilmastollisista syistä 

! Kulut, joita tukipalveluosasto ei ole etukäteen hyväksynyt 

! Hoitokulut, jotka eivät johdu kiireellisestä hoidon 

tarpeesta 

! Kustannukset, jotka liittyvät kylpylähoitoihin, 

auringonvalohoitoihin, laihdutushoitoihin, 

nuorennushoitoihin, minkäänlaisiin kauneushoitoihin tai 

fysioterapiaan 

! Alkoholin käytöstä johtuvat kulut sekä kulut lääkkeistä, 

jotka eivät ole lääkärin määräämiä 

! Ammattimainen urheilu ja vaaralliset urheilulajit 
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 Tukitoimet siinä tapauksessa, että vakuutettu kuolee;  

 Lääkäri- ja sairaalakulut ulkomailla enintään 150 000/ 

henkilö 

 Kohteessa sairaalahoidon kustannukset, jotta 

perheenjäsen pääsee sairaalaan; 

 Lisäkustannukset sairauden tai karanteenin 

yhteydessä 

Neljä edellä mainittua etua kattavat vakuutetun 

epidemia- tai pandemiataudin, kuten 

koronavirustaudin. 

 

 

Tärkeimmät rajoitukset: 

! Rajoitus : 

! Peruuntuminen : Enintään 2 500 €/henkilö 

! Matkatavaroiden katoaminen ja vahingoittuminen : 

enintään 1 500 €/henkilö 

! 24 tunnin viive matkatavaroiden toimituksessa : 150 

€/henkilö 

! Lennon myöhästyminen : 30 €/henkilö 

! Lääkäri- ja sairaalakulut : enintään 150 000 

! Omavastuu: 10 % korvauksen määrästä, vähintään 25 

€/henkilö 

 

 

 Missä vakuutusturva on voimassa? 
 Peruutusturva on voimassa vakuutetun vakituisessa asuinmaassa: Suomi. 
 Muun tyyppiset vakuutuksesi korvaukset ovat voimassa kohdemaassa/maissa. Tukea ei voida tarjota sota-alueilla tai 

vakuutuksenantajan poissulkemissa maissa. 

 

 

 Mitkä ovat velvoitteeni? 
Välttääkseen vakuutuksen irtisanomisen ja korvauksen pienentämisen tai epäämisen vakuutetun tulee: 

Ottaessaan vakuutusta 

- Antaa vakuutusyhtiölle oikeat ja täydelliset tiedot; 
- Toimittaa pyynnöstä vakuutusyhtiölle tarvittavat asiakirjat; 
- Maksaa vakuutuksessa määritelty vakuutusmaksu. 

Vakuutuksen ollessa voimassa 

- Vakuutetun on ilmoitettava vakuutusyhtiölle mahdollisimman pian muutoksista, jotka voivat vaikuttaa vakuutusturvaan. 
Korvausvaatimusta laatiessaan 

- Vakuutetun tulee ottaa ehtojen mukaisesti viipymättä yhteyttä vakuutusyhtiöön korvaushakemuksen tekoa varten ja toimittaa 
kaikki tarvittavat asiakirjat korvaushakemuksen käsittelyä varten; 

- Ilmoitettava vakuutusyhtiölle, mikäli vakuutetulla on kaksi vakuutusta, sekä tehtävä ilmoitus, jos toinen vakuutusyhtiö maksaa 
korvauksen tai osan siitä. 

 

 

 Kuinka ja milloin suoritan maksun ? 
Maksu maksetaan vakuutuksen ottamisen yhteydessä. Maksu voidaan suorittaa luotto- tai pankkikortilla. 

 

 

 Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 

o Peruutusturva alkaa vakuutuksen ottamista seuraavasta päivästä ja päättyy vakuutuksessa ilmoitettuna matkan 
alkamispäivänä. 

o Muut vakuutuksessa määritellyt vakuutusturvat alkavat matkan alkamispäivänä ja päättyvät vakuutuksessa ilmoitettuna 
matkan päättymispäivänä. Matkavakuutus ei kata yhtäjaksoisesti yli 31 päivää kestäviä matkoja. 

o Vakuutettu voi perua vakuutuksen:  
- 14 päivän aikana vakuutuksen ottamisesta, jos vakuutus on otettu verkossa. 
- 14 päivän aikana vakuutuksen ottamisesta, mikäli vakuutettu huomaa, että hänellä on jo vakuutus, jossa on 

sama vakuutusturva. 

Liittyen kahteen edelliseen kohtaan, vakuutusta ei voi peruuttaa, mikäli vakuutettu on tehnyt korvaushakemuksen. 

 

  

 Miten irtisanon sopimuksen? 

Vakuutus päättyy sovittuna ajankohtana. Sitä ei tarvitse peruuttaa.  
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