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BRITISH AIRWAYS 
LAAJA vakuutus 

 

Yleiset ehdot 
 
 

 
Nämä ovat vakuutuksemme yleiset ehdot, ja ne muodostavat osan ottamastasi vakuutuksesta. Vakuutustodistuksessa kerrotaan, minkä vakuutuksen olet ottanut 
ja mitkä ehdot sitä koskevat. 

Vakuutusehtojen lukeminen 
Vakuutusehtoihin sisältyvät Vakuutustodistus ja Yleiset ehdot. 
Ensin sovelletaan Vakuutustodistuksen sisältämiä ehtoja ja sen jälkeen Yleisiä ehtoja. 
Vakuutustodistuksesta käyvät ilmi vakuutusturvat, jotka olet valinnut alla määritetyistä vakuutustyypeistä valitsemiesi vaihtoehtojen ja maksamiesi 
vakuutusmaksujen mukaisesti. 
Tämä korvaus koskee kaikkia yksityisiä ja liikematkoja korkeintaan 31 peräkkäisen päivän ajan, kun kyseisen matkan on myynyt hyväksytty yhtiö tai sen 
edustaja, jolta ostit tämän vakuutuksen. 
Lue Yleiset ehdot huolellisesti läpi. Ehdoissa kerrotaan oikeutesi ja velvollisuutesi, ja löydät niistä vastauksia mahdollisiin kysymyksiisi. 
 
 

Yleistä 
 
Keitä olemme ja mitä voit odottaa meiltä? 
Olemme AWP P&C SA:n Alankomaiden toimisto, jolla on rekisteröity toimisto Saint-Ouenissa Ranskassa. Toimimme myös nimellä Allianz Global Assistance 
Europe. 

Yritysosoitteemme on:           Postiosoitteemme on: 
Poeldijkstraat 4              PO Box 9444 
1059 VM Amsterdam           1006 AK Amsterdam 
The Netherlands             The Netherlands 
 
AWP P&C S.A. – Dutch Branch, joka toimii nimellä Allianz Global Assistance Europe, on vakuutuksen antaja, jolla on lupa toimia kaikissa ETA-maissa. Toimisto 
sijaitsee osoitteessa Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, the Netherlands.  

AWP P&C S.A. – Dutch Branch, Y-tunnus 33094603, on rekisteröity seuraavissa organisaatioissa: Alankomaat: Dutch Authority for the Financial Markets (AFM), 
numero 12000535, sekä Ranska: L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). 

Voimme korvata vahingot tai katoamisen: 

 tarjoamalla palvelun ja/tai 

 korvaamalla vakuutetun tuotteen tai 

 tarjoamalla rahallisen korvauksen. 
Yleisissä ehdoissa kerrotaan, kuinka korvaamme vahingon tai katoamisen ja mitkä vahingot ja katoamiset korvaamme. 
 
Kuinka vahinko tai katoaminen määritetään ja korvataan? 

 Ilmoitamme sinulle mahdollisimman pian, oletko oikeutettu korvaukseen vahingosta tai menetyksestä, ja minkä suuruinen korvaus on.  

 Korvaushakemuksen tulee olla täydellinen ja totuudenmukainen. Näin voimme määrittää vahingon tai menetyksen oikein. 

 Säilytä alkuperäiset laskut, kuitit ja muu tapausta tukeva materiaali. Saatamme pyytää sinua lähettämään ne todistusaineistona. 

 Jos korvaamme vakuutetulle esineelle tapahtuneen vahingon, saatamme pyytää sinua siirtämään sen omistajuuden meille. 
 
Millaisissa tapauksissa saatamme periä takaisin maksamamme korvauksen? 

 Jos toinen henkilö on vastuussa omaisuudellesi tapahtuneesta vahingosta tai menetyksestä, meillä on oikeus periä kyseiseltä henkilöltä sinulle 
maksamamme korvaus. 

 Saatamme pyytää sinua maksamaan meille takaisin sinulle maksamamme summat, joita tämä vakuutus ei kata. 
 
Milloin vakuutus ei ole voimassa? 

 Vakuutamme vain yksityishenkilöitä, jotka asuvat vakuutuksessa määritellyllä maantieteellisellä alueella. Tämä tarkoittaa, että koko vakuutuksen 
voimassaoloajan sinun pitää asua vakituisesti asiaankuuluvalla maantieteellisellä alueella.  

 Vakuutus ei ole voimassa, jos olemme ilmoittaneet sinulle aiemmin, että emme halua vakuuttaa sinua (enää). Tässä tapauksessa hyvitämme sinulle 
maksamasi vakuutusmaksut. 

 Jos et ole maksanut erääntynyttä vakuutusmaksua ajoissa. 
 
 

Määritelmät 
 
Vakuutuksissamme käytetään seuraavia termejä. 
 
Vakuutuksen osapuolten määrittely 
 
 
VAKUUTETTU HENKILÖ: 
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 vakuutuksenottaja, 

 henkilö/henkilöt, jonka/jotka vakuutus kattaa Vakuutustodistuksessa määritetyllä tavalla,  
edellyttäen, että kaikki vakuutuksen kattamat henkilöt asuvat vakituisesti vakuutuksessa määritellyllä maantieteellisellä alueella. 
 
VAKUUTUKSENOTTAJA: vakuutuksen ottanut henkilö, joka maksaa vakuutusmaksun. 
 
ME: AWP P&C S.A. – Dutch Branch, joka toimii nimellä Allianz Global Assistance Europe, on vakuutuksen antaja, jolta olet ottanut vakuutuksesi. 
 
SINÄ: vakuutettu henkilö. 
 
 
Vakuutuksessa esiintyvien termien määrittely 

AIKARAJOITUS: ajanjakso, jonka ylittyessä mikä tahansa korvaushakemus vanhenee. 

ARVON LASKU: tuotteen arvon lasku, joka johtuu ajan kulusta, käytöstä tai sen nykyisestä tilasta korvaushakemuksen lähetyspäivänä. 

ARVOTAVARAT: jalokivikorut, arvometallista valmistetut esineet, jalokivet, helmet, kellot, turkikset, metsästysaseet, valokuvaus- ja kuvauslaitteisto, 
tietokone- ja matkapuhelinlaitteet, äänen ja kuvien tallennuslaitteet, sekä näiden laitteiden lisävarusteet, muut esineet kuin vaatteet, joiden yksittäisen esineen 
arvo on yli 500 € luetaan arvotavaroihin. 

ASIAANKUULUVA MAANTIETEELLINEN ALUE: Suomi. 

EPIDEMIA: Maailman terveysjärjestön (WHO) tai asuinmaasi tai matkakohteesi virallisen viranomaisen tunnustama tartuntatauti. 
ETSINTÄKULUT: pelastajien tai pelastuslaitosten (joihin eivät sisälly matkakumppanisi) etsinnät, jotka on erityisesti järjestetty sinun etsimiseksi paikassa, 
jonka lähettyvillä ei ole järjestettyjä pelastuspalveluita.  

EUROOPAN TALOUSALUE (EEA): Euroopan unioni ja seuraavat alueet: Norja, Liechtenstein ja Islanti. 

HAUTAJAISKULUT: alkusäilytyskulut, käsittely, arkkuun asetus, erityiset kuljetusta koskevat järjestelyt, lakimääräinen, pakollinen säilytys, pakkaus ja 
yksinkertaisin kuljetuksen vaatima ja paikallisen lainsäädännön mukainen arkku, lukuun ottamatta hautaus-, balsamointi- ja seremoniakuluja. 

HYVÄKSYTTY ORGANISAATIO: matkailu- tai kuljetusalan ammattilaiset, yhdistykset, työvaltuustot. 

KARANTEENI: Pakollinen eristys, jonka tarkoituksena on estää sellaisen tarttuvan taudin leviäminen, jolle sinä tai matkakumppanisi olette altistuneet. 
KOLMAS OSAPUOLI: kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, lukuun ottamatta: 

 vakuutettu henkilö 

 hänen perheenjäsenensä 

 henkilöt, jotka matkustavat hänen kanssaan 
vakuutetun henkilön palkatut tai palkatta toimivat työntekijät, jotka suorittavat työtehtäviään. 
KORVAUSHAKEMUS: kaikki vahingolliset seuraamukset, jotka johtuvat tapahtumasta, joka kuuluu otetun vakuutuksen piiriin. Kaikki vahingot, jotka johtuvat 
samasta alkusyystä muodostavat yhden ja saman korvaushakemuksen. 

KUMPPANI: puoliso tai henkilö, jonka kanssa olet asunut yhdessä vähintään vuoden.  Pidätämme oikeuden vaatia todistetta yhdessä asumisesta. 

LÄÄKÄRI: kuka tahansa lääkäri, jolla on lääketieteellinen pätevyys ja joka on lainmukaisesti tunnustettu maassa, jossa hän yleensä harjoittaa ammattiaan.  

LÄHIOMAISET: kumppani, vanhemmat, appivanhemmat, lapset ja lastesi kumppanit. 

LENNON VIIVÄSTYMINEN: matkustajan lipussa tai varauksessa mainitun lähtöajan ja varsinaisen lähtöajan, jolloin lentokone lähtee pysäköintipaikaltaan 
ero, joka ei sisälly hyväksytyn yhtiön tai sen edustajan myyntiehdoissa ja -säännöissä määritettyjen aikataulun vaihtelumahdollisuuksien piiriin. 

LIIKUNTAKYVYTTÖMYYS: olla täysin liikuntakyvyttömänä kotona lääkärin käynnin ja lääkärintodistuksen myöntämisen jälkeen. 

LUONNONMULLISTUS: tapahtuma, joka aiheutuu epätavallisen voimakkaasta luonnonilmiöstä. 

MAJOITUSKULUT: ylimääräiset hotellikulut ja kulut meille soitetuista puheluista, jotka ovat seurausta vakuutetusta tapahtumasta, lukuun ottamatta ateria- 
ja juomakuluja. 
MATKA: matka tai loma, joka kestää korkeintaan 31 peräkkäistä päivää, ja jonka on järjestänyt, myynyt tai tarjonnut hyväksytty yhtiö tai sen edustaja, jolta 
tämä vakuutus otettiin. Kyseisen matkan tai loman tulee tapahtua tämän vakuutuksen voimassaoloaikana. 
MATKAKUMPPANI: henkilö, joka matkustaa vakuutetun henkilön kanssa.  
Matkakumppani saattaa olla vakuutetun henkilön perheenjäsen, mutta ei välttämättä. 

OLEELLISET TAVARAT: vaatteet ja hygieniatarvikkeet korvaavat tuotteet, joita tarvitaan, koska henkilökohtaiset tavarasi eivät ole tilapäisesti käytettävissäsi. 

OMAVASTUU: vahingon osuus, jonka maksat itse, kun korvaushakemus on käsitelty. Kunkin vakuutuksen omavastuu on määritelty vakuutukseen korvaus- 
ja omavastuumäärien taulukossa. 

ONNETTOMUUS: mikä tahansa yllättävä, ennalta arvaamaton, uhrin tai vahingoittuneen kohteen ulkopuolinen tapahtuma, joka aiheuttaa vahingon syyn.  

PANDEMIA: Epidemia, jonka Maailman terveysjärjestö (WHO) tai asuinmaasi tai matkakohteesi virallinen viranomainen on tunnustanut pandemiaksi. 
PALVELUMAKSUT: maksut, joita hyväksytty organisaatio tai välittäjä perivät matkan varaamisen yhteydessä ja jotka liittyvät matkan valmisteluun. 

PELASTUSKULUT: kuljetuskulut onnettomuuden jälkeen (löytämisesi jälkeen) onnettomuuspaikasta lähimpään sairaalaan.  

PYSYVÄ VAMMA: lopullinen täydellinen tai osittainen henkilön toimintakyvyn menetys, joka ilmoitetaan prosenttiosuutena teollisuusonnettomuusasteikon 
mukaisesti ja jonka lääketieteen asiantuntija määrittää. 
SAATAVAN SIIRTYMINEN: prosessi, jolla korvaamme sinut oikeuksiasi ja laillisia toimiasi koskien mitä tahansa osittaista vahinkovastuuta vastaan, jotta 
korvaushakemuksen jälkeen sinulle maksetut määrät saataisiin perityksi takaisin. 
SAIRAALAHOITO HÄTÄTAPAUKSESSA: 48 tunnin yhtäjaksoinen oleminen julkisessa tai yksityisessä sairaalassa hätätilanteessa, jota ei oltu suunniteltu 
ja jota ei voida lykätä.  

SAIRAUS: mikä tahansa terveytesi heikentyminen, jonka toimivaltainen lääkintäviranomainen on diagnosoinut. 

SOTA: Tämä sisältää aseelliset konfliktit, kansallissodat, kansannousut, levottomuudet, kapinat ja mellakat.  

SUUNNITELTU LENTO: kaupallisen lentoyhtiön suunniteltu lento, jota koskevat tietyt aikataulut ja lentojen tiheys kuten lentoyhtiön virallisessa aikataulussa 
on julkaistu. 
TAPAHTUMAA KOSKEVA RAJA-ARVO: katteen enimmäismäärä koskien yhtä tapahtumaa, josta luodaan korvaushakemus, huolimatta siitä, kuinka monta 
henkilöä vakuutus vakuuttaa. 
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TAPATURMA: mikä tahansa tahaton kehon vamma, joka johtuu yllättävästä ulkoisen syyn aiheuttamasta teosta. 

TERVEYDENHOITOKULUT: lääketieteellisesti määrätyt lääke-, leikkaus-, terveydenhuolto-, lääkäri- ja sairaalakulut, jotka vaaditaan sairauden/vamman 
toteamista ja hoitoa varten. 
TOIMINTAA VAATIVA RAJA-ARVO: korvaus- ja omavastuumäärien taulukossa ilmoitettu viivästymistuntien määrä, jonka ylittyessä korvaus lennon 
viivästymisestä maksetaan. 

ULKOMAA: mikä tahansa muu maa, kuin maa, jonka kansalainen tai asukas olet.  

VAKAVA ONNETTOMUUS: mikä tahansa väliaikainen tai pysyvä fyysinen vamma, joka on lääketieteellisesti diagnosoitu ja joka vaatii vammautuneen 
henkilön lopettamaan kaikki ammatilliset tai muut aktiviteetit, ja joka edellyttää lääketieteellistä hoitoa ja lääkitystä. 

VAKUUTUSJAKSO: ajanjakso, jonka tämä vakuutus vakuuttaa sinut vakuutustodistuksessa määritetyllä tavalla. 

VAKUUTUSMAKSU: määrä, jonka vakuutuksen ottaja maksaa nauttiakseen vakuutuksen katteesta vakuutuksen voimassaoloaikana ja johon sisältyy 
senhetkisen kurssin mukainen vakuutusmaksun vero. 

VAKUUTUSTODISTUS: yhteenveto valitsemistasi vakuutuksista, vakuutusajasta ja vakuutusmaksusta, jonka olet maksanut. 

VÄLIAIKAINEN TYÖKYVYTTÖMYYS: henkilön toimintakyvyn menetys rajoitetun ajanjakson ajaksi, joka peruuntumispäivänä vaatii häntä lopettamaan kaikki 
aktiviteetit, mukaan lukien ammatinharjoittaminen, ja joka johtaa lääkärin diagnoosiin ja hoitoon ja asiaankuuluvaan lääketieteelliseen hoitoon. 

YDINREAKTIO: kaikki ydinreaktiot, jotka johtuvat energian vapautumisesta, kuten ydinfuusio, ydinfissio tai keinotekoinen ja luonnollinen radioaktiivisuus. 

 
 

Vakuutuksesi maantieteellinen alue 
 
"Tukipalveluturva"-korvaus on voimassa maassa tai maissa, joissa vakuutuksenottajan järjestämän matkan aikana vierailtiin ja jotka on ilmoitettu matkan 
varauksessa. 
 
Vakuutus on voimassa myös, kun matkustat maantieteellisellä alueella, joka liittyy kohdemaahasi.  
 
Muun tyyppiset vakuutuksesi korvaukset ovat voimassa maailmanlaajuisesti. 
 

Vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukko 
 

Korvaus Korvausten määrät ja rajoitukset  Vähennykset/omavastuu  
tai interventioiden rajat 

Peruuntuminen 

Vakuutuksessa määritetyn tapahtuman seurauksena (lukuun 
ottamatta alla mainittuja) 

Peruuntumiskulujen korvaus hyväksytyn organisaation 
käyttämän asteikon mukaisesti: 
seuraaviin rajoihin saakka: 

 2 500 € vakuutettua henkilöä kohti, 

 ja 15 000 € tapahtumaa kohti vakuutettujen henkilöiden 
määrästä riippumatta. 

10 % peruuntumiskuluista 
korvataan 
Vähintään 25 € henkilöä kohti 
 

Henkilöllisyysasiakirjojen varastamisen vuoksi 25 % peruuntumiskuluista 
korvataan, vähintään 150 € 
vakuutettua henkilöä kohti 

Matkatavaravahinko 

Matkatavaroiden ja henkilökohtaisten tavaroiden katoaminen 
ja/tai vaurioituminen vahingossa 

Jälleenhankinta-arvon korvaus, josta on vähennetty 
arvonlasku, korkeintaan raja-arvoon saakka: 

 1 500 € vakuutettua henkilöä kohti ja 
korvaushakemusta kohti 

"Matkatavaravahinko"-korvauksen enimmäismäärä, mukaan 
lukien "Arvoesineiden varkaus" vakuutettua henkilöä kohti 
 

nolla 
 
 

Arvoesineiden varkaus  Jälleenhankinta-arvon korvaus, josta on vähennetty 
arvonlasku, korkeintaan 50 % "Matkatavaravahinko"-
korvauksen rajasummaan saakka vakuutettua henkilöä kohti 
ja korvaushakemusta kohti 
 

Matkatavaroittesi toimituksen yli 24 tunnin viivästyminen 
matkakohteeseesi  

Oleellisten esineiden kustannusten korvaus vakuutettua 
henkilöä kohti ja korvaushakemusta kohti, korkeintaan 150 € 
rajaan saakka. 

nolla 

Tukipalveluturva 

Kotiutusavustus: 

 paluun järjestäminen asuinmaahasi tai kuljetuksen 
järjestäminen sairaalaan ja niistä huolehtiminen 

 vakuutetun matkakumppanin ja alaikäisten lasten 
paluun järjestäminen asuinmaahan ja siitä 
huolehtiminen. 

 
Varsinaiset kulut 
 
Varsinaiset kulut 

Ei mitään 

Sairaalahoito kohteessa: 

 huolehdimme kuluista, jotta perheenjäsenesi pääsee 
luoksesi sairaalaan: 

o meno-/paluumatka 
o majoituskulut kohteessa siihen saakka, että 

sinut kotiutetaan 

 huolehdimme matkakumppanin meno- ja 
paluumatkojen kuluista alaikäisten lasten palaamiseksi 
kotiinsa 

 
 
 
Varsinaiset kulut 
Korkeintaan 100 € päivässä, kunnes vakuutettu henkilö 
kotiutetaan 
 
Varsinaiset kulut  
 

nolla 



British Airways - 23. heinäkuuta 2020 Sivu 4 
 

Korvaus Korvausten määrät ja rajoitukset  Vähennykset/omavastuu  
tai interventioiden rajat 

Terveydenhoito- ja sairaalakulut ulkomailla: 
 

 omalla vastuullasi olevien kulujen korvaus (lukuun 
ottamatta hammashoidon kuluja) 

 hätätapausten hammashoitokulujen korvaus 

 sairaalakulujen etumaksu 

Korkeintaan seuraaviin rajoihin saakka, vakuutettua henkilöä 
ja vakuutusjaksoa kohti: 
150 000 € 
 
300 € 
150 000 € 

nolla 

Lisäkulut paikallisesti: 

 lisämajoituskulut 
 

 kuljetuskustannukset keskeytyneen matkan 
jatkamiseksi 

 

 korkeintaan 100 € päivää kohti vakuutettua henkilöä 
kohti, korkeintaan 7 päivän ajan 

 Varsinaiset kulut 

nolla 

Etsintä- ja/tai pelastuskulut Seuraaviin rajoihin saakka:  

 vakuutettua henkilöä ja tapausta kohti: 2 500 € 

nolla 

Avustus vakuutetun henkilön kuolemantapauksessa: 

 ruumiin kuljetus 

 hautajaiskulut 

 lisäkulut vainajan perheen vakuutettujen 
perheenjäsenten tai vakuutetun henkilön kuljetuksesta 

 
Varsinaiset kulut 
Korkeintaan rajaan saakka, 1 500 € vakuutettua henkilöä 
kohti  
Varsinaiset kulut 

nolla 

Aikaisen paluun avustus: 

 kuljetuksen järjestys ja kuljetuskulujen maksu 

 
Varsinaiset kulut 

nolla 

Lakiapu ulkomailla 
 

 lakimiehen kulujen korvaus 

 etumaksu takuuta varten 

Korkeintaan seuraaviin rajoihin saakka, vakuutettua henkilöä 
ja vakuutusjaksoa kohti:  

 1 000 € 

 8 000 € 

nolla 

"Odottamaton" avustus: 

 yhteydenpito perheen kanssa 

 odottamaton tapahtuma: 
hotellihuoneen varaus, vuokra-auto, lentolippu 

 henkilötodistusten, luottokorttien, matkalippujen 
varkaus: varojen lähetys ulkomaille 

 
Varsinaiset kulut 
 
Olet vastuussa aiheutuneista kustannuksista 
Etukäteen rajaan saakka, vakuutettua henkilöä kohti ja 
vakuutusjaksoa kohti / korvaushakemusta kohti 1 000 € 

nolla 

Lennon viivästyminen 

Lennon viivästyminen suhteessa aikaan, joka on alunperin 
ilmoitettu matkalipuissa 

Korvaus seuraaviin rajoihin saakka:  
Vakuutettua henkilöä kohti ja vakuutusjaksoa kohti: 30 € 

Toimintaa vaativa raja-arvo: 
lennon lähtö on viivästynyt yli 4 
tuntia 

 
Kaikkien korvaustyyppien yleiset rajoitukset 
 
Kunkin tyyppisen katteen erityisten rajoitusten lisäksi emme koskaan vakuuta seuraavien tapahtumien ja olosuhteiden suoria tai epäsuoria seurauksia: 
 
1. kansallissodat tai valtioiden väliset sodat, mellakat, kansanliikkeet, lakot, panttivankitilanteet, aseiden käsittely, terrorismi; 
2. vapaaehtoinen osallistumisesi rahapeleihin, rikoksiin tai tappeluihin, lukuun ottamatta lainmukainen itsepuolustus; 
3. ydinreaktion tai ydinalkuperää olevat vaikutukset tai minkä tahansa lähteen oinisoivan säteilyn vaikutukset; 
4. vapaaehtoiset toimesi (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta itsemurha ja itsemurhan yritys) ja petokset; 
5. alkoholin, huumeiden tai minkä tahansa päihdyttävän aineen kulutuksesi, jos ainetta ei ole lääketieteellisestä syystä määrätty; 
6. matkanjärjestäjän vastuulle luettavia tapahtumia, jotka johtuvat matkojen järjestämiseen tai lomamatkojen myyntiin liittyvistä olosuhteista, tai lentoyhtiön 

vastuulle luettavia tapahtumia, joista yleisimmät johtuvat lentoturvallisuuteen ja/tai ylibuukkaukseen liittyvistä syistä; 
7. kieltäytymisesi nousta lennolle, jonka hyväksytty organisaatio tai välittäjä on alunperin suunnitellut. 
8. pandemiat ja epidemiat, lukuun ottamatta niitä, jotka on nimenomaisesti käsitelty kohdissa Peruuttaminen, Kotimaahan palauttamisen avustaminen, 

Sairaus- ja sairaalakulut ulkomailla sekä Avustaminen vakuutetun kuolemantapauksessa. 
 

 

Vakuutuksesi korvaukset 

 

A. Peruutusturva 
 
§ 1 Korvausten tavoite 
Kun perut varauksesi, hyväksytty yhtiö tai matkasi välittäjä saattaa asettaa sinut vastuuseen kaikista tai osasta palvelumaksuja (peruuntumiskulut), ja nämä 
peruuntumiskulut saattavat nousta lähtöpäivän lähestyessä. Peruuntumiskulut lasketaan matkasi myyntiehtojen ja -sääntöjen sisältämän kuluasteikon mukaan. 
Korvaamme sinulle sinulta veloitetun peruuntumiskulujen määrän sen jälkeen, kun kuluista on vähennetty omavastuu korvaus- ja omavastuumäärien taulukon 
mukaisesti. 
 
§ 2 Peruuntumiseen liittyvien tapahtumien korvaaminen 
Peruuntumisen, josta on ilmoitettu ennen lähtöäsi ja tämän vakuutuksen ottamisen jälkeen, pitää olla seuraamus yhdestä seuraavista tapahtumista, joka 
ehdottomasti estää sinua lähtemästä. 
 
2.1 Väliaikainen tai pysyvä vamma, jossa vammautunut henkilö on: 

 sinä itse, puolisosi tai kumppanisi, joku lähiomaisesi, tai puolisosi lähiomainen, 

 veljesi, sisaresi, lankosi, kälysi, vävysi, miniäsi, appesi, anoppisi, edunvalvoja ja kuka tahansa henkilö, joka on asetettu valvontasi alaisuuteen, 
joka johtuu suoraan: 
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 sairaudesta (mukaan lukien diagnosoitu epidemia- tai pandemiatauti, kuten koronavirustauti) tai onnettomuudesta (ruumiinvamma / vakava onnettomuus, 
liikuntakyvyttömyys), 

 raskauden komplikaatioista 28. raskausviikkoon saakka. 
Vakuutetun henkilön vastuulla on todistaa tässä vakuutuksessa määritetyllä tavalla osatekijät, jotka aiheuttavat väliaikaisen tai pysyvän vamman. Jos et voi osoittaa 
kyseisten osatekijöiden avulla väliaikaisen tai pysyvän vamman syntymää peruuntumishetkellä, saatamme hylätä korvaushakemuksesi. 
 
2.2 Jonkun seuraavan henkilön kuolema: 

 sinä itse, puolisosi tai kumppanisi, joku lähiomaisesi, tai puolisosi lähiomainen, 

 veljesi, sisaresi, lankosi, kälysi, vävysi, miniäsi, appesi, anoppisi, edunvalvoja ja kuka tahansa henkilö, joka on asetettu valvontasi alaisuuteen 
joka johtuu suoraan: 
 sairaudesta (mukaan lukien diagnosoitu epidemia- tai pandemiatauti, kuten koronavirustauti) tai onnettomuudesta (ruumiinvamma / vakava onnettomuus, 
liikuntakyvyttömyys), 

 
2.3 Henkilökohtainen karanteeni, joka koskee: 

   
Sinua tai matkakumppaniasi ennen matkaa hallituksen tai viranomaisen määräyksestä tai muusta vaatimuksesta, joka perustuu epäilykseen siitä, että sinä 
tai matkakumppanisi nimenomaisesti ja erikseen olette altistuneet tartuntataudille (mukaan lukien epidemia- tai pandemiatauti, kuten koronavirustauti). 

 
Tähän ei sisälly karanteeni, joka koskee yleisesti tai laajasti osaa tai koko väestöä, alusta tai maantieteellistä aluetta (kuten maata, aluetta,  kaupunginosaa 

tai sen osaa koskeva karanteeni) tai jota sovelletaan perustuen henkilön matkustuskohteeseen, lähtöpaikkaan tai alueisiin, joiden kautta hän matkustaa, 

jotka eivät kuulu soveltamisalaan. 

 
2.4 Kiinteistön vakava vahingoittuminen, joka johtuu: 

 murtovarkaudesta, 

 tulipalosta, 

 vesivaurioista, 

 ilmastoilmiöstä, 
ja joka ehdottomasti vaatii läsnäoloasi kyseisessä paikassa suunniteltuna lähtöpäivänä varmistaaksesi kiinteistön ja estääksesi välittömien lisävahinkojen 
syntymisen, ja joka koskee yli 50 %:a 

 pää- tai toissijaisesta kiinteistöstäsi. 
 
2.5 Kulkuvälineesi onnettomuus tai rikkoutuminen ollessasi matkalla lentokentälle, mikä johtaa yli kahden tunnin viivästymiseen, ja minkä seurauksena 
et ehdi varatulle lähtevälle lennollesi, edellyttäen, että olit tehnyt järjestelyjä saapuaksesi lentokentälle vähintään kaksi tuntia ennen lennolle nousun määräaikaa. 
 
2.6 Palkallisen viran tai palkatun työharjoittelun saaminen, joka alkaa ennen matkasi suunniteltuja päivämääriä tai niiden aikana, kun olit ollut 
rekisteröityneenä työttömäksi, edellyttäen, että kyseessä ei ole sopimuksen tai toimeksiannon jatko tai uudistus, jonka tarjoaa väliaikainen työnantaja. 
 
2.7 Henkilötodistustesi varkaus lähtöä edeltävien 48 tunnin kuluessa (passi, henkilökortti), jotka ovat oleellisia kulkeaksesi tulli(e)n läpi matkasi aikana, 
edellyttäen, että ryhdyt toimiin korvata ne 15 päivän kuluessa varkaudesta. 
Korvaus maksetaan sen jälkeen, kun korvaus- ja omavastuumäärien taulukon mukaiset omavastuusummat on vähennetty. Omavastuu koskee myös 
niitä vakuutettuja henkilöitä, jotka ovat varanneet matkan samaan aikaan kuin sinä. 
 
2.8 Yhden yllä mainitun tapahtuman vuoksi (artiklat 2.1 - 2.6) aiheutunut peruutus koskien yhtä tai useampaa henkilöä, joka varasi matkan samaan 
aikaan kuin sinä ja joka on tämän vakuutuksen vakuuttama, jos tämän peruutuksen seurauksena sinä joudut matkustamaan yksin tai vain kahdestaan. 
Kuitenkin henkilöt, jotka kuuluvat samaan asuinpaikkaan verotustarkoituksissa, kuuluvat "Peruutusturva"-korvausten piiriin. 
 
TÄRKEÄÄ: 
Kaikki tämän vakuutuksen korvaamat matkakulut, riippumatta siitä, ovatko ne lisäkuluja vai seurauskuluja, muodostavat yhden matkan, jolla on vain yksi 
lähtöpäivämäärä: päivämäärä, jonka matkan hyväksytty organisaatio tai välittäjä on määrittänyt vakuutuspalvelujen aloituspäivämääräksi. 
 
§ 3  Korvattu summa 
Korvaamme sinulle vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukossa ilmoitettuun rajaan saakka hyväksytyn organisaation tai välittäjän perimät 
peruutuskulut soveltaen sopimuksen laajuutta, joka on esitetty heidän yleisissä myyntiehdoissaan ja säännöissään.  
Perityt peruuntumiskulut korvataan sinulle vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukossa ilmoitettuun rajaan saakka vakuutettua henkilöä kohti, mutta 
ylittämättä tapahtumakohtaista rajaa. 
Vain lentoja koskevia järjestelyjä koskien palvelumaksut korvataan samojen ehtojen puitteissa edellyttäen, että ne muodostavat osan vakuutettua summaa, joka 
ilmoitettiin vakuutuksen ottamisen yhteydessä. 
Tippi-, viisumi- ja muut kulut, jotka eivät ole osa palvelumaksuja ja tämän vakuutuksen vakuutusmaksua, ei korvata. 
Maksamamme summa on rajoitetaan aina kuluihin, jotka sinulta olisi peritty, jos olisit tiedottanut hyväksytylle organisaatiolle tai välittäjälle päivänä, jolloin 
tapahtuma tapahtui. 
 
§ 4  Korvausten rajoitukset 
Kaikkia korvaustyyppejä koskevien yhteisten rajoitusten lisäksi seuraavien olosuhteiden ja tapahtumien suoria ja epäsuoria seuraamuksia ei korvata: 
1. mikä tahansa jo aiemmin diagnosoitu sairaus tai tapahtunut onnettomuus, tai hoito tai sairauden uusiutuminen tai tilan huononeminen tai sairaalassa olo 

aikavälillä matkan varaamisesta vakuutuksen ottamiseen; 
2. epävakaat sairaudet tai vammat, jotka on todettu tai joita on hoidettu 30 päivää ennen matkan varaamista;  
3. raskaus ja/tai sen komplikaatiot 28. raskausviikon jälkeen, ja kaikissa tapauksissa vapaaehtoinen raskaudenkeskeytys, synnytys, koeputkihedelmöitys; 
4. matkakohteen vaatimien rokotusten tai ennaltaehkäisevien hoitojen ottamatta jättäminen; 
5. pandemiasta tai epidemiasta johtuvat sairaudet, paikalliset sairaustapaukset, sairaudet, jotka johtuvat saasteista tai meteorologisista tai ilmastollisista 

syistä; 
6. ulkomailla tapahtuvat luonnonkatastrofit, jotka ovat epätavallisen voimakkaan luonnonvoiman aiheuttamia; 
7. rikosoikeudenkäynnit sinua vastaan;  
8. mikä tahansa tapahtuma, joka tapahtuu matkan varaamispäivän ja tämän vakuutuksen ottamispäivän välisenä ajanjaksona.  
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§ 5  Kuinka sinun tulee toimia peruuntumistapauksessa? 
Jos vaadit korvausta, sinun pitää ilmoittaa hyväksytylle organisaatiolle tai välittäjälle peruutuksesta nopeimmalla tavalla (faksi, sähke, kuitattava ilmoitus, 
sähköposti), kun lähtösi estävä korvattava tapahtuma tapahtuu. 

Sinun pitää ilmoittaa meille korvaushakemuksesta viiden työpäivän kuluessa saatuasi tietää tapahtumasta paitsi poikkeusolosuhteissa tai ylivoimaisen esteen 
tapauksessa: 

 vakuutustodistuksessa mainitun korvaushakemusportaalin kautta. 

 
Jos et tee ilmoitusta tähän määräaikaan mennessä, ja meille koituu lisäkuluja viivästymisesi vuoksi, menetät kaikki oikeutesi saada korvausta. 

Annamme sinulle tarvittavat tiedot, joiden avulla voit vaatia korvausta. Sinua pyydetään antamaan meille kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka ovat todisteita 
peruuntumisen syystä ja joiden avulla voimme arvioida sinulle maksettavan korvauksen määrän.  

Jos peruuntumisella on lääketieteellinen syy, voit halutessasi lähettää vaaditut lääketieteelliset tiedot AWP:n lääketieteellisen asiantuntijan tiedoksi kirjekuoressa 
varustettuna "Luottamuksellinen"-merkinnällä. 
 
 

B. Matkatavaravahinko 
 
§ 1 Korvausten tavoite 
 
1.1 Matkatavaroiden ja henkilökohtaisten tavaroiden katoaminen ja/tai vaurioituminen vahingossa 
Korvaamme korkeintaan vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukossa mainittuun rajaan saakka mukana kantamiesi tai matkan aikana ostamiesi 
matkatavaroiden ja henkilökohtaisten tavaroiden katoamisen ja/tai vaurioitumisen vahingossa, kun se johtuu: 

 osittaisesta tai täydellisestä tuhoutumisesta, 

 katoamisesta lentoyhtiön tai muun kuljetusyhtiön kuljetuksen aikana, kun matkatavarat ja henkilökohtaiset tavarat, joita kannoit mukanasi tai jotka ostit 
matkan aikana, oli uskottu kyseiselle yhtiölle, 

 varkaus, joka on tiettyjen artiklassa 1.2 mainittujen sopimusehtojen alainen. 
 
Erityistapaukset: 

 Valokuvaus- tai videolaitteiden vahingollinen vaurioituminen: Korvaamme valokuvaus- tai videolaitteiden vahingollisen vaurioitumisen, kun kyseiset esineet 
vaurioituvat hetkellä, jolloin jouduit onnettomuuteen, joka johtaa ruumiin vammaan tai vahinkoon. 

 Varkaus autosta:  
o Korvaamme tavaratilassa, poissa näkyvistä kuljetettujen tavaroiden varkauden, kun autoon on murtauduttu klo 7.00 ja 22.00 välisenä aikana 

(paikallista aikaa). 
o Auto ei saa olla avoauto ja sen pitää olla täysin lukittuna, ja ikkunat ja kattoluukku suljettuna. 
o On sinun vastuullasi esittää todistusaineisto autoon murtautumisesta ja todiste ajasta, jolloin varkaus suoritettiin. 

 
1.2 Arvoesineiden varkaus 
Korvaamme vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukossa mainittuihin raja-arvoihin saakka arvotavaroiden varkauden, joita kuljetat mukanasi, tai joita 
käytät, tai jotka olet tallentanut yksittäiseen turvalokeroon tai hotellin kassakaappiin. 
 
1.3 Matkatavaroidesi toimituksen viivästyminen matkakohteeseesi 
Jos matkatavaroiden toimitus matkakohteeseesi viivästyy yli 24 tuntia saapumisestasi kohteeseen, saatuamme todistusaineiston korvaamme sinulle korkeintaan 
vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukossa mainittuihin raja-arvoihin saakka kustannukset, jotka ovat koituneet oleellisten tavaroiden ostamisesta. 
 
§ 2 Vaurioiden arviointi ja korvaus 
 
2.1 Korvaussumma 

 Matkatavaroiden ja henkilökohtaisten tavaroiden menetys ja/tai vaurioituminen vahingossa: Korvaus maksetaan raja-arvoon saakka vakuutettua 
henkilöä kohti kuten vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukossa on mainittu koskien kaikkia korvaushakemuksia, jotka lähetetään 
vakuutusjakson aikana. 

 Arvoesineiden varkaus: Arvoesineiden varkaudesta johtuva korvaus ei ylitä 50 %:a kohdassa "Matkatavaroiden ja henkilökohtaisten tavaroiden 
kadottaminen ja/tai vaurioituminen vahingossa" korvatusta summasta. 
Matkatavaroidesi toimituksen viivästyminen matkakohteeseesi   
Jos matkatavaroiden toimitus matkakohteeseesi viivästyy, korvaus maksetaan vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukon mukaisesti. 
Tätä korvausta ei makseta kohdan "Matkatavaroiden ja henkilökohtaisten tavaroiden katoaminen ja/tai vaurioituminen vahingossa" korvauksen lisäksi.  
Jos molempia korvaustyyppejä sovelletaan samaan tapahtumaan, korvaus, joka on maksettu matkatavaroiden viivästyneestä toimituksesta matkakohteeseen 
vähennetään summasta, joka on maksettu kohdan "Matkatavaroiden ja henkilökohtaisten tavaroiden katoaminen ja/tai vaurioituminen vahingossa" 
mukaisesti. 

 
2.2 Korvaussumman laskeminen 
Korvaussumman laskeminen perustuu samantyyppisten esineiden jälleenhankinta-arvoon, josta vähennetään arvon lasku ja joka on korkeintaan vakuutuksen 
korvaus- ja omavastuumäärien taulukon raja-arvojen mukainen. 
Se arvioidaan molemminpuolisen sopimuksen perusteella eikä ylitä koskaan kärsityn vahingon summaa, eikä siinä oteta huomioon epäsuoraa tai 
seuraamuksellista vahinkoa. 
 
§ 3  Jos löydät varastetut tai kadotetut esineet 
Jos varastetut tai kadotetut esineet löydetään, sinun pitää ilmoittaa siitä meille heti, kun sait sen tietoosi: 

 jos emme ole vielä maksaneet sinulle korvausta, sinun pitää hankkia esineet haltuusi, ja jos korvaus tulee maksaa, olemme vastuussa vain kadonneiden 
tai vaurioituneiden esineiden korvaamisesta, 
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 jos olemme jo maksaneet sinulle korvauksen, voit valita hylkäätkö tavarat vai hankitko ne takaisin haltuusi ja maksat takaisin sinulle maksamamme 
summan, josta vähennetään kadonneita tai vaurioituneita esineitä koskeva summa. 

 Jos et kuitenkaan pyydä näitä esineitä takaisin haltuusi 15 päivän kuluessa päivästä, jolloin sinulle ilmoitettiin niiden löytymisestä, oletamme, että valitset 
esineiden hylkäämisen. 

 
§ 4  Korvausten rajoitukset 
Kaikille korvaustyypeille yhteisten rajoitusten lisäksi myös seuraavat suljetaan pois: 
1. varkaus, vaurioituminen, tuhoaminen tai menetys: 

o hallintoviranomaisen päätöksen johdosta tai tiettyjen tuotteiden kuljetuskiellon seurauksena, 
o asunnon muuton aikana, 

2. minkä tahansa tyyppisten arvotavaroiden osittainen tai täydellinen tuhoaminen, vahingoittuminen tai menetys, mukaan lukien niiden kuljetus lentoyhtiön tai 
kuljetusyhtiön toimesta, 

3. henkilökuntasi tekemät varkaudet heidän suorittaessaan tehtäviään, 
4. varkaudet, jotka on tehty ilman murtoa tai käyttämällä avaimen kopiota, 
5. tavaroiden varkaus, joka tapahtuu julkisessa paikassa, kun kyseiset tavarat eivät ole jatkuvan valvonnan alaisena, 
6. vaurio, joka johtuu vakuutetun esineen omasta sisäisestä viasta, sen tavallisesta kulumisesta, tai vakuutettujen matkatavaroiden sisältämien nesteiden, 

rasvojen, väriaineiden tai syövyttävien aineiden vuotamisesta, 
7. herkästi särkyvien esineiden, erityisesti keramiikan, lasin, posliinin tai marmoriesineiden vaurioituminen, 
8. esineet, jotka ovat kadonneet, unohdettu tai hävinneet omien tai matkakumppaneittesi toimien takia, 
9. vauriot, jotka johtuvat naarmuista, uurteista, repeytymistä tai tahroista, 
10. vauriot, jotka johtuvat tupakointiin liittyvistä onnettomuuksista, 
11. vauriot, jotka koskevat: 

 asiakirjoja, henkilötodistuksia, luottokortteja, magneettikortteja, matkalippuja, käteistä, osakkeita ja arvopapereita, avaimia, 

 ammattilaislaitteita, myyntiedustajan näytepakkauksia, kauppatavaroita, lääkintälaitteita ja lääkkeitä, vanhenevia ruokia, viiniä ja alkoholia, savukkeita, 
sikareita ja tupakkaa, 

 kaikkia laskettelu-, hiihto- ja vesihiihtosarjoja ja -tarvikkeita (sukset, monot, surffilaudat, lainelaudat, sauvat, jalkimet jne.), surfauslaudat, golf-välineet, 
sukelluspullot, polkupyörät, laskuvarjot, liitimet, lennokit, veneet, autojen varusteet, asuntovaunut, matkailuautot ja veneen kalusteet, 

 musiikki-instrumentit, käsityötuotteet, antiikki, uskonnolliset esineet, keräilytuotteet, 

 videopelikonsolit ja niiden lisävarusteet, 

 vaatteet ja asusteet, jotka ovat ylläsi, 

 silmälasit (linssit ja sangat), piilolasit, proteesit ja kaikenlaiset apuvälineet, elleivät ne tuhoudu tai vaurioidu onnettomuushetkellä aiheuttaen vakavan 
ruumiin vamman vakuutetulle henkilölle, 

 eläimet. 
 
§ 5  Miten teet korvaushakemuksen 
Sinun pitää: 

 Varkauden kohdalla: raportoida rikos 48 tunnin kuluessa rikospaikkakunnan lähimmälle poliisiviranomaisille. 

 Täydellisen tai osittaisen tuhoutumisen kohdalla: hankkia kirjallinen raportti vahingoista, jonka on laatinut toimivaltainen viranomainen tai vastuullinen 
henkilö, tai jos tämä ei onnistu, todistaja. 

 Kuljetusyrityksen aiheuttaman täydellisen tai osittaisen katoamisen kohdalla: on oleellista, että yhtiön valtuutettu työntekijä laatii raportin. 
Kaikissa tapauksissa, sinun pitää: 

 ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin rajoittaaksesi tapahtuman seuraukset, 

 ilmoittaa meille korvaushakemuksesta viiden työpäivän kuluessa saatuasi tietää tapahtumasta paitsi poikkeusolosuhteissa tai ylivoimaisen esteen 
tapauksessa: Varkaustapauksissa ilmoittamisen aikaraja on lyhennetty 48 tuntiin. 

Jos et tee ilmoitusta tähän määräaikaan mennessä ja meille koituu lisäkuluja viivästyneen ilmoituksen vuoksi, menetät kaikki oikeutesi korvaukseen. 
 
Kuinka voit ottaa meihin yhteyttä? 

 vakuutustodistuksessa mainitun korvaushakemusportaalin kautta. 

 
Annamme sinulle tiedot, jotka tarvitset lähettääksesi korvaushakemuksen, ja sinun pitää lähettää meille korvaushakemustasi tukevat asiakirjat, ennen kaikkea:  

 vakuutustodistus tai sen kopio, 

 rikosraportin kuitti, 

 kuljetusyhtiön laatima raportti vauriosta tai katoamisesta, 

 ostoksen tai korjauksen alkuperäiset kuitit,  

 valokuvat (arvotavaroista), 

 todisteet autoon murtautumisesta. 
 
 

C. Tukipalveluturva 
 
§ 1  Avustuspalveluiden tavoite 
Kun soitat meille pyytääksesi apua, yksinomaan avustusosastomme vastaa päätöksestä toimenpiteiden luonteen, soveltuvuuden ja tavan suhteen sekä siitä, miten 
ne järjestetään. 
 
1.1 Kotiutusavustus 
Jos terveydentilasi (mukaan lukien diagnosoitu epidemia- tai pandemiatauti, kuten koronavirustauti) vaatii kotiuttamista, avustamme sinua seuraavalla tavalla: 

 Järjestämme ja maksamme kotiinpaluusi kuljetuskustannukset tai kuljetuksen sairaalaan. 
Järjestämme ja maksamme kulut paluustasi kotiisi asiaankuuluvalle maantieteelliselle alueelle, tai kuljetuksen sairaalaan, joka on lähinnä kotiasi ja/tai sopivin 
antamaan terveydentilasi vaatimaa hoitoa. 
Jälkimmäisessä tapauksessa voimme halutessasi järjestää paluusi kotiisi asiaankuuluvalle maantieteelliselle alueelle heti, kun terveytesi sen sallii. 

 Järjestämme ja maksamme vakuutetun matkakumppanin ja alaikäisten lasten paluun kuljetuskustannukset.  
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Lisäksi järjestämme ja maksamme avustusosastomme hyväksynnän jälkeen vakuutetun henkilön matkan, joka on kanssasi matkakohteessa, jotta kyseinen 
henkilö voi olla sinun seuranasi ja/tai jotta alaikäiset lapset, jotka matkustivat kanssasi, voivat palata kotiin, jos yhtään aikuista perheenjäsentä ei ole läsnä 
matkakohteessa lasten kanssa ja jos kotiuttamisesi tapahtuu yli 24 tuntia aiemmin heidän alunperin suunniteltua paluupäiväänsä. 
Kotimaahan palauttamiseen sovelletaan ehtoja, jotka on määritelty kohdassa § 4. Avustuspalvelujemme laajuus. 

 
TÄRKEÄÄ: 
Päätöksissä otetaan huomioon vain lääketieteelliset etusi. 
Lääkärimme ottavat yhteyttä lääkintätiimeihin ja tarvittaessa omaan lääkäriisi kerätäkseen tietoja, jotka mahdollistavat oikeat päätökset koskien terveydentilaasi.    
Kotiuttamisestasi päättää ja sitä hallitsee lääketieteellinen henkilökunta, jolla on laillisesti tunnustetut pätevyydet maassa, jossa he yleensä harjoittavat ammattiaan. 
Jos kieltäydyt noudattamasta avustusosastomme tekemiä päätöksiä, vapautat meidät vastuusta koskien kyseisen aloitteen seurauksia ja menetät kaikki oikeutesi 
tarjoamiimme palveluihin ja korvauksiin.   
Lisäksi emme missään olosuhteissa voi toimia paikallisten hätäpalvelujärjestöjen roolissa, emmekä voi maksaa siten syntyneitä kuluja.   
 
1.2 Sairaalahoito kohteessa 

 Huolehdimme kuluista, jotta perheenjäsenesi pääsee luoksesi sairaalaan: 
Jos olet matkan aikana sairaalahoidossa kohteessa yli 7 päivää tai yli 48 tuntia, jos olet alaikäinen tai vammautunut eikä sinulla ollut seuranasi aikuista 
perheenjäsentä matkasi aikana  

o maksamme asiaankuuluvalla maantieteellisellä alueella asuvan perheenjäsenesi meno- ja paluumatkojen kulut, jotta hän pääsee luoksesi 
sairaalaan, 

o korvaamme sinulle kuitteja vastaan korkeintaan vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukon raja-arvojen mukaisen määrän 
majoituskuluja, jotka koituivat kyseiselle henkilölle siihen päivään saakka, kun sinut lopulta kotiutetaan. 

Tätä palvelua ei tarjota, jos korvaushakemus on tehty "Vakuutetun matkakumppanin ja alaikäisten lasten paluun järjestäminen ja maksu" -katteen 
alaisuudessa. 

 Maksamme matkakumppanin meno- ja paluumatkojen kulut alaikäisten lasten palaamiseksi kotiinsa. 
Jos joudut kohteessa sairaalahoitoon matkustaessasi vähintään yhden alaikäisen lapsen kanssa eikä heidän kanssaan ole toista aikuista perheenjäsentä, 
maksamme valitsemasi, asiaankuuluvalla maantieteellisellä alueella asuvan henkilön tai AWP-edustajan meno- ja paluumatkan kulut, jotta hän voi palata 
lapsen seurana lapsen kotiin asiaankuuluvalle maantieteelliselle alueelle. 

 
1.3 Terveydenhoito- ja sairaalakulut ulkomailla 
Korkeintaan vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukon raja-arvojen mukainen määrä, josta on vähennetty saman taulukon mukainen omavastuu: 

 

 Omalla vastuullasi olevien kulujen korvaus (lukuun ottamatta hammashoidon kuluja) 
Jos sinulle koituu asuinmaasi ulkopuolella lääkärin määräämiä terveydenhoito- tai sairaalakuluja, (mukaan lukien epidemia- tai pandemiataudin, kuten 
koronavirustaudin hoito), korvaamme sinulle jäljellä olevat kulut, jotka maksoit itse (lukuun ottamatta hammashoitokuluja) sen jälkeen, kun 
perussairausvakuutuslaitoksesi, sairausvakuutusyhtiösi tai muu vakuutusyhtiö on maksanut korvauksen kyseisistä terveydenhoito- ja sairaalakuluista.  

 Hammashoitokulujen korvaus hätätapauksessa 
Korvaamme sinulle myös jäljelle jäävät hätätapausten hammashoitokulut, jotka maksoit itse sen jälkeen, kun perussairausvakuutuslaitoksesi, 
sairausvakuutusyhtiösi tai muu vakuutusyhtiö on maksanut korvauksen kyseisistä kuluista. 

 Sairaalakulujen etumaksu 
Kun sairaalahoito on tarpeen, (mukaan lukien epidemia- tai pandemiataudin, kuten koronavirustaudin hoito) voimme maksaa etumaksun suoraan 
sairaalalle korkeintaan vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukon mukaiseen raja-arvoon saakka. 
Tässä tapauksessa sitoudut maksamaan meille takaisin tämän etumaksun kolmen kuukauden kuluessa paluumatkasi päivämäärästä alkaen.  
Tämän ajan jälkeen meillä on oikeus vaatia takaisin kuluja ja niiden lakisääteisiä korkoja. 
 

Hyvityksemme ja etumaksumme lopetetaan päivänä, jolloin terveydenhuoltopalvelumme arvioi, että kotiuttamisesi on mahdollista. 
Kaikissa tapauksissa lähetät korvaushakemuksesi perussairausvakuutuslaitoksellesi, sairausvakuutusyhtiöllesi tai muulle vakuutusyhtiölle, jolta voit vaatia 
korvausta. 
 
1.4 Lisäkulut kohteessa 
 

 Lisämajoituskulut: 
Jos sinulle annetaan hoitoa kohteessa eikä terveydentilasi vaadi kotiuttamista, tai jos kotiuttaminen tapahtuu alkuperin suunniteltua paluupäivää 
myöhemmin, korvaamme kuitteja vastaan korkeintaan vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukon raja-arvojen mukaisen määrän. 
TAI 
 
Jos sinut tai matkakumppanisi  asetetaan henkilökohtaiseen karanteeniin matkan aikana hallituksen, viranomaisen  tai matkanjärjestäjän määräyksestä tai 
muusta vaatimuksesta, joka perustuu epäilykseen siitä, että sinä tai matkakumppanisi nimenomaisesti olette altistuneet tartuntataudille (mukaan lukien 
epidemia- tai pandemiataudille, kuten koronavirustauti. 
 
Tähän ei sisälly karanteeni, joka koskee yleisesti tai laajasti osaa tai koko väestöä, alusta tai maantieteellistä aluetta tai jota sovelletaan perustuen henkilön 
matkustuskohteeseen, lähtöpaikkaan tai alueisiin, joiden kautta hän matkustaa. 
 
Korvaamme sinulle lisämajoituskulusi ja kanssasi matkustavan, tämän vakuutuksen vakuuttaman henkilön lisämajoituskulut, 
kattavuus- ja omavastuutaulukoissa ilmoitettujen määrien rajoissa 
 
 

 kuljetuskustannukset keskeytyneen matkan jatkamiseksi: 
kuljetuskustannukset, jotka sinulle koituvat jatkaaksesi keskeytynyttä matkaa, korkeintaan summaan, jonka olisimme maksaneet sinulle palataksesi kotiisi 
asiaankuuluvalle maantieteelliselle alueelle. 
 
Jos saat hoitoa paikan päällä ja terveydentilasi ei edellytä kotimaahan palauttamista tai jos kotimaahan palauttaminen tapahtuu alunperin suunnitellun 
päättymispäivämäärän jälkeen, kuittien perusteella. 
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1.5 Etsintä- ja/tai pelastuskulut 
Korvaamme koituneet meri- ja vuoristoetsintäkulut ja/tai pelastuskulut vakuutettua henkilöä kohti vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukon mukaiseen 
enimmäisrajaan saakka, kuitenkaan ylittämättä rajasummaa tapahtumaa kohti.  
Jos olit harjoittanut seikkailutoimintaa, korvaamme syntyneet etsintäkulut ja/tai pelastuskulut vakuutettua henkilöä kohti vakuutuksen korvaus- ja 
omavastuumäärien taulukon mukaiseen enimmäisrajaan saakka, kuitenkaan ylittämättä rajasummaa tapahtumaa kohti.  
 
1.6 Avustus vakuutetun henkilön kuolemantapauksessa 
Vakuutetun henkilön kuolemantapauksessa (mukaan lukien diagnosoitu epidemia- tai pandemiatauti, kuten koronavirustauti) järjestämme ja maksamme kulut 
koskien seuraavaa: 

 ruumiin kuljetus paikasta, missä se on asetettu arkkuun, hautajaispaikkaan asiaankuuluvalla maantieteellisellä alueella, 

 hautajaiskulut vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukon mukaiseen enimmäisrajaan saakka, 

 lisäkulut vainajan kanssa matkustavan vakuutetun henkilön kuljetuksesta, sikäli kuin heidän alunperin suunniteltua paluutapaa asiaankuuluvalle 
maantieteelliselle alueelle ei enää voida käyttää tämän kuolemantapauksen takia. 

 
1.7 Aikaisen paluun avustus 
Järjestämme ja maksamme kulut, sikäli kuin alunperin suunniteltua paluumatkatapaa asiaankuuluvalle maantieteelliselle alueelle ei enää voida käyttää: 

 joko palataksesi kotiin, tai tarvittaessa, vakuutettujen perheenjäsenten matkustamiseksi kanssasi, 

 tai yhden tämän vakuutuksen alaisuudessa vakuutetun henkilön meno- ja paluumatkan kulut, jotka esitetään samassa vakuutuksen hakulomakkeessa. 
 
Saat tämän palvelun seuraavissa tapauksissa: 

 sairaus- tai onnettomuustapauksessa, (mukaan lukien diagnosoitu epidemia- tai pandemiatauti, kuten koronavirustauti),  joka edellyttää matkan 
aikana alkavaa sairaalahoitoa teho-osastolla, ja joka tukiosastomme näkemyksen mukaan on luonteeltaan hengenvaarallinen, ja joka tapahtuu 
puolisollesi tai partnerisi, yhdelle jälkeläisistäsi ylenevässä tai alenevassa polvessa, veljillesi, sisarillesi, lailliselle huoltajallesi, henkilölle, jonka huoltaja olet 
ja joka ei osallistu matkalle, 

 voidaksesi osallistua hautajaisiin kuoleman jälkeen, (mukaan lukien diagnosoitu epidemia- tai pandemiatauti, kuten koronavirustauti),  kun vainaja on 
puolisosi tai partnerisi, yksi jälkeläisistäsi ylenevässä tai alenevassa polvessa, veljesi, sisaresi, laillinen huoltajasi, henkilö, jonka huoltaja olet ja joka ei 
osallistu matkalle, ja joka asuu asiaankuuluvalla maantieteellisellä alueella, 

 kiinteistövahingon tapauksessa, joka johtuu murrosta, tulipalosta, vesivahingosta tai ilmastoilmiöstä, ja jonka takia läsnäolosi paikkakunnalla on 
oleellista säilytystoimien ja hallinnollisten toimien toimeenpanemiseksi, ja joka koskee yli 50 %:a 
pää- tai toissijaisesta kiinteistöstäsi. 

 
1.8 Lakiapu ulkomailla 

 Lakimiehen kulujen korvaus 
Kun sinua vastaan aloitetaan lakitoimia, korvaamme sinulle lakimiehesi kulut kuitteja vastaan vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukon 
mukaiseen enimmäisrajaan saakka, sikäli kun: 

o kanne ei liity ammatilliseen toimintaasi, 
o kanne ei liity maalla ajettavan moottoriajoneuvon käyttöön tai säilytykseen, 
o toimet, joista sinua syytetään, eivät ole oleskelumaasi lainsäädännön mukaan rikosrangaistusten alaisia. 

 Etumaksu takuuksi 
Jos sinut on vangittu tai sinua uhataan vangitsemisella, edellyttäen, että oikeudenkäynti, jossa olet osallinen, ei johdu  

o huumeiden tai huumaavien aineiden salakuljetuksesta, 
o osallistumisestasi poliittisiin liikkeisiin, 
o mistään oleskelumaasi lakien vapaaehtoisesta rikkomisesta, 

maksamme sinulle etukäteen vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukossa mainittuihin raja-arvoihin saakka lakimääräisesti vaaditun 
takuusumman. 
Tässä tapauksessa sinulla on summan talletuspäivästä alkaen kolme kuukautta aikaa maksaa tämä takuusumma takaisin.  
Tämän ajan jälkeen olemme oikeutettuja vaatimaan kuluja ja niiden lakisääteisiä korkoja takaisin. 

 
1.9 "Odottamattomat" tukitoimet 

 Yhteydenpito perheen kanssa 
Jos et voi ottaa yhteyttä perheeseesi, mutta onnistut ottamaan meihin yhteyttä, pyrimme välittämään kiireelliset viestit heille. 

 Odottamaton tapahtuma 
Odottamattoman tapahtuman yhteydessä (lakko, lentokoneen reitin muutos, onnettomuus tai sairaus, joka ei vaadi kotiuttamista terveydenhoidollisista 
syistä), joka muuttaa suunniteltua matkaasi, teemme kaikki tarvittavat toimet varataksemme sinulle hotellihuoneen, tai vuokra-auton tai lentolipun. 
Olet vastuussa tästä aiheutuneista kuluista. 

 Henkilötodistusten, luottokorttien, matkalippujen varkaus 
Jos henkilötodistuksesi, luottokorttisi ja/tai matkalippusi varastetaan: 

o voimme neuvoa sinua tarvittavista toimenpiteistä, 
o voimme avustaa tarvittavien lopetus- tai perumispyyntöjen tekemisessä, jos lähetät meille tähän valtuuttavan faksin, 
o jos sinulla ei enää ole maksuvälineitä: 

 annamme sinulle etukäteen rahaa vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukon mukaiseen enimmäisrajaan saakka, 
 järjestämme sinulle paluumatkan tai matkan jatkamisen. Olet itse vastuussa kulujen maksamisesta. 

Tässä tapauksessa sinulla on kolme kuukautta aikaa alkaen päivästä, jona varat annettiin käyttöösi, tai alkaen paluupäivästäsi, maksaa meille 
takaisin tämä etumaksu tai kulut, jotka meille koituivat puolestasi. 
Tämän ajan jälkeen meillä on oikeus vaatia takaisin kuluja ja niiden lakisääteisiä korkoja. 

 
 
 
 
 
§ 2  Korvausten rajoitukset 
Kaikkien tukitoimien korvaukset: 
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1. jos matkustat vastoin kotimaasi hallituksen antamia ohjeita tai vastoin matkakohteen paikallisen viranomaisen antamia ohjeita. 
2. kustannukset, jotka ovat koituneet ilman tukiosastomme etukäteen antamaa hyväksyntää, 
3. olemassa olevien todettujen ja/tai hoidettujen sairauksien tai loukkaantumisten seuraamukset, jotka vaativat jatkuvaa oloa sairaalassa tai yhden päivän 

sairaalassa olon, tai avopotilashoitoa tukipyyntöä edeltävien 6 kuukauden aikana, 
4. epävakaan sairauden, jota on hoidettu ja josta edelleen toivut, seuraukset, sekä mitkä tahansa vaivat, jotka tapahtuvat matkalla, jonka tarkoituksena on 

diagnoosi ja/tai hoito, 
5. mahdolliset seuraukset (tarkastus, lisähoito, toistuvuus) sairaudesta, joka on aiemmin antanut aiheen kotiuttamiseen, 
6. ei kotimaahan palauttamista, jos kyseessä olevat vaivat/tapaturmat tai lievät vammat voidaan hoitaa paikan päällä 
7. raskauden seuraamukset, mukaan lukien raskauskomplikaatiot 28. raskausviikon jälkeen, ja kaikissa tapauksissa vapaaehtoinen raskaudenkeskeytys, 

synnytys, koeputkihedelmöitys ja niiden seuraamukset; 
8. seuraavien seuraamukset: 

o tartuntariskit epidemiatilanteissa,  
o altistuminen tartuntavaarallisille biologisille aineille, 
o altistuminen taistelukaasutyyppisille kemiallisille aineille, 
o altistuminen lamaannuttaville aineille,  
o altistuminen hermomyrkkyaineille tai aineille, joilla on hermomyrkyllisiä vaikutuksia,  

jotka vaativat karanteenijaksoa tai tiettyjä ennaltaehkäiseviä tai valvontatoimia paikallisen ja/tai kansallisen terveysviranomaisen toimesta 
oleskelumaassasi, 

9. osallistumisestasi urheiluun ammattilaisena tai maksetun sopimuksen alaisuudessa, ja siihen valmentava harjoittelu, 
10. virallisten kieltojen ja turvallisuussääntöjen noudattamatta jättäminen, joka liittyy urheilun harjoittamiseen, 
11. seuraukset onnettomuuksista, jotka tapahtuvat osallistuessasi ilmailu-urheiluun (mukaan lukien riippuliito, varjoliito ja liito) tai johonkin seuraavista 

urheilulajeista: mahakelkkailu, rattikelkkailu, mäkihyppy, köysiavusteinen vuoristokiipeily, kalliokiipeily, sukellus, luoliin ja tunneleihin meno, 
benjihyppääminen, laskuvarjohyppääminen, 

12. kulut, joita ei nimenomaisesti mainita antaen aihetta korvaukseen, ja niiden lisäksi ateriakulut ja muut kulut, joista sinulla ei ole esittää kuittia. 
 
"Terveydenhoito- ja sairaalakulut ulkomailla" -korvauksen piiriin ei lueta myöskään seuraavia: 
13. kylpylähoidot, auringonvalohoidot, laihdutushoidot, nuorennushoidot, ja kaikenlaiset "hyvänolon"- ja kauneushoidot, fysioterapiakulut; 
14. implanttien, proteesien, keinotekoisten tukien ja optiset kulut 
15. rokotuskulut; 
16. hoitokulut, jotka eivät johdu lääketieteellisestä hätätapauksesta; 
17. hoitokulut, joiden terapeuttinen luonne ei ole lainsäädännön hyväksymää. 
 
§ 3  Miten teet korvaushakemuksen? 
 
3.1 Tukipalvelun pyyntö 
Sinun pitää ottaa meihin yhteyttä, tai pyytää kolmatta osapuolta ottamaan meihin yhteyttä heti, kun tilanteesi saattaa edellyttää aikaista kotiinpaluuta tai 
kustannuksia, jotka kuuluvat vakuutuksemme korvausten piiriin. 
Palvelumme ovat käytettävissäsi 24 tuntia 7 päivänä viikossa: 

 soittamalla vakuutustodistuksessa mainittuun numeroon 

 
Sinulle annetaan välittömästi tapausnumero ja pyydämme sinua: 

 ilmoittamaan vakuutusnumerosi, 

 osoitteen ja puhelinnumeron, josta saamme sinuun yhteyden, sekä sinua avustavien henkilöiden tiedot, 

 sallimaan, että lääkärimme voivat käyttää kaikkia lääketieteellisiä tietojasi tai apua tarvitsevan henkilön lääketieteellisiä tietoja. 
 
3.2 Korvaushakemusta varten 
Saadaksesi suostumuksellamme korvauksen ennakkoon maksamistasi kuluistasi, sinun pitää toimittaa kuitit, joiden perusteella voimme arvioida 
korvaushakemuksesi kelpoisuuden. 
Palvelut, joita ei ole pyydetty etukäteen ja jotka eivät ole meidän järjestämiämme, eivät oikeuta sinua korvaukseen tai hyvitysmaksuun. 
 
3.3 Kuljetuskustannusten korvaus 
Kun järjestämme ja maksamme kuljetuskustannukset osana korvausta, kyseessä on junamatka ensimmäisessä luokassa ja/tai turistiluokan lento tai taksi riippuen 
tukiosastomme päätöksestä.  
Tässä tapauksessa alkuperäisten lippujen omistajuus siirtyy meille ja sinä palautat ne meille tai maksat meille takaisin määrän, jonka sait takaisin yhtiöltä, joka 
myi kyseiset liput. 
Jos sinulla ei alunperin ollut paluulippua, pyydämme sinua maksamaan takaisin summan, jonka olisit maksanut paluumatkastasi junalla ensimmäisessä luokassa 
ja/tai turistiluokan lentolipusta suunniteltuna paluuajankohtana, menomatkalla käyttämältäsi yritykseltä. 
 
§ 4  Tukipalvelujemme laajuus 
Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja sääntöjä, ja palvelumme edellyttävät, että saamme tarvittavan hyväksynnän  toimivaltaisten viranomaisten 
hyväksyntä ja huomioimme mahdolliset voimassa olevat matkustusrajoitukset ja poikkeukselliset sääntelyrajoitukset. 
Lisäksi emme ole vastuussa kyseisten sovittujen palvelujen viivästymisistä tai esteistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä tai tapahtumista, kuten lakot, mellakat, 
kansanliikkeet, vapaan liikkumisen rajoitteet, sabotaasi, terrorismi, kansallissodat tai valtioiden väliset sodat, radioaktiivisen lähteen tai joidenkin muiden 
poikkeusolosuhteiden seuraamukset. 
 
 
 
 
 

D. Lennon viivästyminen 
 
§ 1  Korvaamisen tavoite 
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Jos lentosi on myöhästynyt, maksamme korvauksen vakuutuksen korvaus- ja omavastuumäärien taulukossa mainittuihin raja-arvoihin saakka. 
Korvauksemme koskee vain reittilentoja, jotka ovat viivästyneet yli 4 tuntia alkuperäisestä julkaisuissa aikatauluissa ilmoitetusta lähtöajasta ja joka on näkyvissä 
lentolipussa, tai hyväksytty yhtiö tai sen edustaja on antanut aikatiedot vakuutetulle henkilölle. 
 
§ 2  Korvausten rajoitukset 
Kaikille korvaustyypeille yhteisten rajoitusten lisäksi seuraavista tapahtumista johtuvia viivästymiä ei korvata: 
1. Väliaikainen tai pysyvä lentokoneen toiminnasta poisto lentokenttäviranomaisten, hallituksen viranomaisten, ilmailuviranomaisten tai muun viranomaisen 

päätöksestä, kun tästä ilmoitetaan yli 24 tuntia ennen matkan alkua.  
2. Mistä tahansa syystä johtuva myöhästyminen lennolta, johon sinulla oli vahvistettu varaus. 
3. Lennot, joita et ollut aiemmin varmistanut, ellet ollut estynyt niin tekemään lakon tai ylivoimaisen esteen vuoksi. 
4. Sinun ei sallittu nousta koneeseen, koska et noudattanut matkatavaroiden jättöaikoja tai et saapunut lähtöportille ajoissa. 
 
§ 3  Kuinka sinun pitää toimia viivästymistapauksessa? 
Sinun pitää ilmoittaa meille korvaushakemuksesta viiden työpäivän kuluessa saatuasi tietää tapahtumasta paitsi poikkeusolosuhteissa tai ylivoimaisen esteen 
tapauksessa: 
 

 vakuutustodistuksessa mainitun korvaushakemusportaalin kautta.  

 
Jos et tee ilmoitusta tähän määräaikaan mennessä ja meille koituu lisäkuluja viivästyneen ilmoituksesi vuoksi, menetät kaikki oikeutesi korvaukseen. 
 
Annamme sinulle tarvittavat tiedot, joiden avulla voit vaatia korvausta. Sinun on toimitettava meille kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka ovat todisteita viivästymisen 
syystä ja joiden avulla voimme arvioida sinulle maksettavan korvauksen määrän. Todisteita ovat erityisesti:  

 vakuutustodistus tai sen kopio, 

 lentoyhtiön laatima ilmoitus, jossa selitetään kärsimäsi viivästymisen syy ja pituus ja vahvistus siitä, että olit varannut matkasi, ja alkuperäinen 
tarkastuskorttisi, 

 lippusi. 
 
 

Hallinnolliset järjestelyt 
 
Toimenpiteet vakuutuksen ottamiseksi, vakuutuksen voimaantulo ja sen päättyminen 
 
Vakuutus pitää ottaa: 

 Peruutusturvavakuutus pitää ottaa samana päivänä kuin matka varataan tai vähintään 2 työpäivän (maanantaista perjantaihin) kuluessa varauksesta; 

 kaikki muut vakuutukset: viimeistään päivää ennen lähtöpäivääsi. 
 
Vakuutus astuu voimaan: 

 koskien matkan peruutusturvavakuutusta klo 12.00 (päivällä) vakuutusmaksun maksamista seuraavana päivänä. 
Se loppuu matkan alkaessa. 

 "Tukipalveluturva"-vakuutus: kun olet lähtenyt kotoasi (korkeintaan 48 tuntia ennen lähtöpäivää) ja aikaisintaan klo 12.00 vakuutusmaksun maksamista 
seuraavana päivänä.  
Se loppuu, kun olet palannut kotiisi ja viimeistään 48 tuntia paluupäiväsi jälkeen. 

 kaikki muut vakuutukset: keskiyöllä lähtöpäivänä ja aikaisintaan klo 12.00 vakuutusmaksun maksamispäivänä. 
Vakuutus loppuu keskiyöllä paluupäivänäsi.  

 
Jos peruutusturvavakuutusta on käytetty, vakuutus loppuu eikä muun tyyppisiä korvauksia voida käyttää. 
 
Säännöt 
Kansainväliset pakotteet 
Tämä vakuutus ei tarjoa mitään korvausta tai etua siinä laajuudessa kuin korvaus tai etu vahingoittaisi sovellettavia Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin 
tai Yhdysvaltojen pakotetta, lakia tai säännöstä, tai mitään muuta sovellettavaa taloudellista tai kaupallista pakotetta, lakia tai säännöstä. Hylkäämme 
korvaushakemukset henkilöiltä, yrityksiltä, hallituksilta ja muilta osapuolilta, joilta tämä on kielletty kansallisten tai kansainvälisten sopimusten tai pakotteiden 
nojalla. 
 
Tarvitsetko apua? 

 Jos tarvitset apua, ota yhteyttä hätäpalvelukeskukseemme, joka on tavoitettavissa 24 tuntia päivässä. 

 Hätäpalvelukeskus tarjoaa mahdollisuuksien mukaan vaadittua apua niin pian kuin mahdollista Tästä sovitaan yhdessä sinun kanssasi. Avunanto ei ole 
välttämättä mahdollista hallituksen säännösten tai muiden olosuhteiden takia. 

 Itse järjestämäsi apu on omalla vastuullasi. 

 Hätäapukeskus ei ole vastuussa muiden toimista ja laiminlyönneistä. 
 
Monta vakuutusta 
Jos olet oikeutettu korvaukseen toisesta vakuutuksesta, julkisesta sairausvakuutusjärjestelmästä tai laki- tai säännösperusteisesta velvoitteesta, emme maksa 
sinulle korvausta tästä vakuutuksesta. 

 Korvaamme sinulle kuitenkin vahingot, joita toinen vakuutus, julkinen sairausvakuutusjärjestelmä tai laki- tai säännösperusteinen velvoite ei korvaa. 

 Tämä rajoitus ei koske maksuja kuolemantapauksen ja/tai onnettomuudesta aiheutuvan vammautumisen korvauksia. 

 Jos korvaamme sinulle vahingon, tai maksamme kuluja etukäteen pyynnöstäsi, myönnät meille oikeutesi toisen vakuutuksen, julkisen 
sairausvakuutusjärjestelmän tai laki- tai säännösperusteisen velvoitteen korvaukseen. 

 
Väärennetty ilmoitus ja salassapito 
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Olet velvollinen antamaan täydelliset ja tarkat tiedot hakemusprosessin aikana ja lähettäessäsi korvaushakemuksen. Emme välttämättä auta sinua, emmekä 
korvaa vahinkoja, jos annat meille vääriä tietoja tarkoituksella tai huolimattomasti ottaessasi vakuutuksen tai tehdessäsi korvaushakemuksen. Tähän sisältyy 
yhteistyöstä kieltäytyminen korvaushakemuksen käsittelyn aikana, tärkeiden tietojen luovuttamatta jättäminen tai muutosten tekemättä jättäminen. 
 
Muutokset ja lopetus 
 
Peruutusmahdollisuus 
Sinulla on oikeus perua tämä vakuutus tietyissä olosuhteissa. Katso vakuutustodistuksestasi lisätietoja.   
 
Milloin voimme lopettaa vakuutuksen? 
Meillä saattaa olla oikeus lopettaa vakuutus tai muuttaa vakuutusehtoja, jos sinä: 

 olet johtanut meitä harhaan epärehellisyydellä tai epätäydellisillä tiedoilla ottaessasi vakuutuksen, 

 olet tarkoituksella tulkinnut väärin tai kieltäytynyt ilmoittamasta tietoja lähettäessäsi korvaushakemuksen, 

 olet tehnyt petoksen, pettänyt tai harhauttanut meitä.  
Jos päätämme lopettaa vakuutuksesi tai muuttaa sitä, ilmoitamme siitä sinulle kirjallisesti.  
 
Oikeuksiesi ja toimintojesi siirto 
Koskien korvauksen maksua ja sen rajamäärään saakka meistä tulee oikeuksiesi ja toimintojesi edunsaajia, tai niiden oikeuksien ja toimintojen edunsaajia, joihin 
sinulla on oikeus ketä tahansa korvaushakemuksesta vastuussa olevaa vastaan. 
Jos emme sinun toimintojesi takia ole enää kykeneviä suorittamaan tätä toimintoa, voimme perua osan tai kaikki velvoitteemme sinua kohtaan. 
 
Vaurioiden arviointi 
Tapauksen syyt ja seuraukset arvioidaan molemminpuolisen sopimuksen nojalla, ja yhdessä sovituista vaurioiden arvioinnista kieltäytyminen on oikeuksiemme 
alainen.  
Kumpikin meistä valitsee asiantuntijan. Jos valitut asiantuntijat eivät pääse yhteisymmärrykseen, he valitsevat kolmannen asiantuntijan, ja kolme asiantuntijaa 
työskentelevät yhdessä käyttäen enemmistöäänestystä. 
Jos jompikumpi meistä ei valitse asiantuntijaa, tai kaksi asiantuntijaa eivät pääse yhteisymmärrykseen kolmannen asiantuntijan valinnasta, otetaan yhteyttä 
vakuutuksen asuinpaikkakunnan tuomariin. 
Pyyntö tapaamisesta tuomarin kanssa tehdään kirjallisesti ja sen allekirjoittaa yksi tai molemmat meistä, tai kolmas osapuoli, jota on pyydetty apuun kirjatun kirjeen 
välityksellä.  
Kukin osapuoli maksaa oman asiantuntijansa kulut ja puolet kolmannen asiantuntijan kuluista, jos sellainen on nimitetty.  
 
Korvaushakemuksen maksuaika 
Kun tapauksesi on valmis, korvaus maksetaan 10 päivän kuluessa yhteisymmärryksen saavuttamisesta tai täytäntöönpanokelpoisen tuomioistuimen päätöksen 
jälkeen. 
 
Miten voit tehdä valituksen? 
Jos haluat tehdä valituksen, ota meihin yhteyttä mahdollisimman pian. Jos et ole tyytyväinen ratkaisuumme, sinulla on oikeus lähettää valitus paikalliselle 
valitusviranomaiselle. Katso vakuutustodistuksestasi lisätietoja. 
 
Sovellettava laki 
Vakuutukseesi sovelletaan asiaankuuluvalla maantieteellisellä alueella sijaitsevan asuinmaasi lakia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tietosuojailmoitus 
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Välitämme henkilötiedoistasi 
 
AWP P&C S.A. – Dutch Branch, joka toimii toiminimellä Allianz Global Assistance Europe ("me", "meidän", 
"meitä"), osa Allianz Partners Group -ryhmää, on valtuutettu hollantilainen AWP P&C SA -vakuutusyhtiön toimisto, 
joka on valtuutettu Ranskan lain alaisuudessa tarjoamaan vakuutustuotteita ja -palveluita [kansainvälisesti].  
Yksityisyytesi suojelu on meille ensiarvoisen tärkeää. Tämä tietosuojailmoitus selittää kuinka ja minkä tyyppisiä 
henkilötietoja kerätään, miksi niitä kerätään, kenen kanssa tiedot jaetaan tai kenelle tiedot luovutetaan.  Lue tämä 
tietosuojailmoitus huolellisesti. 
 

1. Kuka on tietojen valvoja? 
 
Tietojen valvoja on henkilö tai laillinen henkilö, joka valvoo henkilötietoja ja joka on vastuussa henkilötietojen 
säilytyksestä ja käytöstä joko paperi- tai sähköisten tiedostojen muodossa. 
 
 AWP P&C S.A. – Dutch Branch on asiaankuuluvien tiedonvalvontalakien ja -sääntöjen mukaisesti tietojen valvoja 
koskien niitä henkilötietoja, joita pyydämme ja keräämme sinulta tässä tietosuojailmoituksessa määritetyllä tavalla.  

 
2. Mitä henkilötietoja kerätään?  

 
Keräämme ja käsittelemme erityyppisiä henkilötietojasi seuraavalla tavalla: 
 
Tuotteidemme oston yhteydessä pyydämme sinulta seuraavat henkilötiedot: 
 

Vakuutuksenottajan henkilötiedot: 
 

 Sukunimi, etunimi 

 Sukupuoli  

 Henkilöasiakirjan numero (henkilökortin numero, passin numero) 

 Ikä/syntymäaika 

 Yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

 Asuinpaikka 

 Kansalaisuus 

 IP-osoite 

 Pankkitilin tiedot 
 

Vakuutettujen henkilöiden henkilötiedot: 
 

 Sukunimi, etunimi 

 Henkilöasiakirjan numero (henkilökortin numero, passin numero) 

 Ikä/syntymäaika 
 
Jos jokin vakuutuksen kattamista tapahtumista tapahtuu ja sinä tai joku vakuutetuista henkilöistä lähettää meille 
korvaushakemuksen, voimme pyytää, kerätä ja käsitellä muitakin korvaushakemuksen ja sitä tukevien asiakirjojen 
kannalta oleellisia henkilötietoja, kuten: 
 

 Korvaushakemuksen tiedot (esim. matkan varaustiedot tai viitteet, kuluja ja viisumia koskevat tiedot, jne.) 

 Puhelinnumero ja yhteystiedot, jos niitä ei ole annettu aiemmin 

 Kolmannen henkilön tiedot, johon otetaan yhteys hätätapauksessa 

 Kansalaisuus 

 Ammatti 

 Edellinen ja/tai nykyinen työpaikka tai liiketoiminta 

 Paikkatiedot 

 Allekirjoitus 

 Keskustelujen äänitallenteet  

 Perhetiedot (esim. siviilisääty, huollettavat, puoliso, kumppani, sukulaiset...) 
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 Korvaushakemuksen tekijän IP-osoite, jos hakemus lähetetään portaaliemme kautta. 
 

Korvaushakemuksesta riippuen voimme myös kerätä ja käsitellä "arkaluontoista henkilötietoja", jotka koskevat sinua, 
muita vakuutettuja henkilöitä ja kolmansia osapuolia, jotka liittyvät korvattavaan tapahtumaan. Tällaisia tietoja ovat mm.: 
 

 lääketieteellinen tila (fyysinen tai psykologinen) 

 lääketieteellinen historia ja sairauskertomukset 

 lääketieteellisten korvaushakemusten historia 

 asiakirjat, jotka perustelevat sairasloman ja keston 

 kuolintodistukset 

 rikokset ja tuomiot rikoksista (esim. vaadittaessa lakiapua) 

 rikostutkimusten tulokset, jotka liittyvät petosten ja/tai terroristitekojen estoon 

 Pankkitilin tiedot 

 Verotuskoodi 
 

Ostamalla tämän vakuutuksen sitoudut ilmoittamaan tästä tietosuojailmoituksesta kolmansille osapuolille, 
joiden henkilötietoja annat meille (esim. muut vakuutetut henkilöt, edunsaajat, kolmannet osapuolet, jotka ovat 
osallisia korvaushakemukseen, kolmansien osapuolten yhteystiedot hätätapauksissa) ja hyväksyt, että et 
luovuta kyseisiä tietoja muutoin. 

 
3. Kuinka hankimme ja käytämme henkilötietojasi? 

 
Keräämme ja käytämme henkilötietoja, joita annat meille ja joita saamme sinua koskien (alla selitetyllä tavalla) erilaisiin 
tarkoituksiin nimenomaisella suostumuksellasi, elleivät sovellettavissa olevat lait ja säännökset vaadi meitä hankkimaan 
nimenomaista suostumustasi alla kuvatulla tavalla: 
 

Tarkoitus Vaaditaanko nimenomainen suostumuksesi? 

 Vakuutussopimuksen tarjous ja merkintäkulut  Ei, siinä määrin kuin nämä käsittelytoimet ovat 
tarpeen toimeenpanemaan vakuutussopimus, 
jonka osa olet, ja tekemään tarvittavat, sopimusta 
edeltävät toimenpiteet. 

 Vakuutussopimuksen hallinta (esim. 
korvaushakemusten käsittely, valitusten käsittely, 
tarvittavat tutkimukset ja arvioinnit korvauksen 
kohteena olevan tapauksen olemassaolon, 
maksettavien korvausmäärien ja tarjottujen 
tukipalveluiden määrittämiseksi, jne.) 
 
 

 Pyydämme sinua antamaan nimenomainen 
suostumus tapauksissa, joissa korvaushakemus 
edellyttää seuraavien tietojen käsittelyä: rotu tai 
etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, 
uskonnolliset tai filosofiset uskomukset, 
ammattiyhdistyksen jäsenyys, geneettiset tai 
biometriset tiedot, terveys, seksielämä tai 
seksuaalinen suuntautuminen, rikostuomiot tai 
rikokset. 
 
Olemme kuitenkin oikeutettuja käsittelemään 
näitä tietoja ilman suostumustasi, jos (1) se on 
tietojen omistajalle tai kenelle tahansa muulle 
luonnolliselle henkilölle elintärkeää ja (2) tietojen 
omistaja ei ole fyysisesti tai laillisesti kykenevä 
antamaan suostumustaan (esim. 
hätätapauksissa). 
 

 Jos korvaushakemuksen käsittely ei vaadi 
kyseisten tietojen käsittelyä, meidän ei tarvitse 
pyytää sinulta suostumustasi siinä laajuudessa 
kuin tietoja tarvitaan täyttämään 
vakuutussopimuksen mukaiset velvollisuutemme. 

 Suorittaaksemme laadunvalvontakyselyjä 

tarjoamistamme palveluista, kun kyselyiden 

tavoitteena on arvioida tyytyväisyyttäsi ja parantaa 

palveluitamme. 

 Meillä on oikeutettu kiinnostus ottaa sinuun 

yhteyttä korvaushakemuksen käsittelyn jälkeen 

tai tarjottuamme apuamme taataksemme sen, 

että olemme täyttäneet tämän sopimuksen 

mukaiset velvollisuutemme sinua tyydyttävällä 

tavalla. Sinulla on kuitenkin oikeus vastustaa tätä 
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Tarkoitus Vaaditaanko nimenomainen suostumuksesi? 

ottamalla meihin yhteyttä osiossa 9 kuvatulla 

tavalla. 

 Täyttääksemme lakimääräiset velvoitteemme (esim. 

ne, jotka perustuvat vakuutussopimusten lakeihin ja 

vakuutustoiminnan sääntelyä koskeviin verotus-, 

kirjanpito- ja hallinnollisiin velvoitteisiin).  

 Ei, siinä määrin kuin nämä käsittelytoimet ovat 

nimenomaisesti ja lakimääräisesti valtuutettuja. 

 Petoksen esto ja tunnistus mukaan lukien soveltuvien 
osin esim. tietojesi vertailu aiempien 
korvaushakemusten kanssa, tai yleisten 
vakuutushakemusten arkistojen tarkastus. 

 Ei. Petoksen esto ja tunnistus käsitetään valvojan 
oikeutetuksi eduksi, ja siksi meillä on oikeus 
käsitellä tietojasi tähän tarkoitukseen ilman, että 
pyydämme suostumustasi.  

 Auditointitarkoitukset, täyttääksemme lailliset 
velvollisuutemme tai sisäiset käytäntömme 

 Voimme käsitellä tietojasi sisäisten tai ulkoisten 
auditointien merkeissä, jotka ovat joko lain tai 
sisäisten toimintatapojen vaatimia. Emme pyydä 
suostumustasi näitä käsittelyjä varten siinä määrin 
kuin ne ovat oikeutettuja sovellettavissa olevien 
säännösten tai meidän oikeutetun etumme 
puolesta. Vakuutamme kuitenkin, että vain 
ehdottomasti tarpeellisia henkilötietoja käytetään 
ja niitä käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 
 
Sisäiset auditoinnit ovat yleensä hallintayhtiömme 
Allianz Partners SAS (7 Rue Dora Maar, 93400 
Saint-Ouen, Ranska) suorittamia. 
 

 Tilastollisten ja laatuanalyysien suorittaminen 
koostettujen tietojen ja korvaushakemusten määrän 
perusteella 

 Jos suoritamme kyseisiä käsittelytoimia, teemme 
sen koostamalla tiedot ja muuntamalla ne 
nimettömiksi. Tämän käsittelyn jälkeen tietojen ei 
katsota enää olevan henkilökohtaisia tietoja eikä 
sinun suostumustasi vaadita. 

 Velanperinnän hallitsemiseksi (esim. vakuutusmaksun 
maksun perintä, kolmansien osapuolten velkojen 
perintä, korvauksen jakaminen eri vakuutusyhtiöiden 
kesken, jotka kattavat saman riskin) 
 

 Ei, kun tietojesi käsittely, mukaan lukien myös 
erityisluokkiin sisältyvien henkilötietojen käsittely 
(rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, 
uskonnolliset tai filosofiset uskomukset, 
ammattiyhdistyksen jäsenyys, geneettiset tai 
biometriset tiedot, terveys, seksielämä tai 
seksuaalinen suuntautuminen, rikostuomiot tai 
rikokset) saattaa olla tarpeen laillisten 
vaatimusten määrittämiseksi, toimeenpanoksi tai 
puolustamiseksi, mikä on myös oikeutettu 
etumme. 

 Ilmoittaaksemme sinulle tai salliaksemme Allianz 
Groupin yritysten ja valittujen kolmansien osapuolten 
yritysten ilmoittaa sinulle tuotteista ja palveluista, 
joiden uskomme kiinnostavan sinua 
markkinointimieltymystesi mukaisesti.  
 
Voit muuttaa mieltymysasetuksia milloin tahansa 
käyttämällä kaikkiin viesteihimme sisältyviä linkkejä ja 
lopettamalla tilauksen muuttamalla asiakasportaalisi 
asetuksia, jos ne ovat käytettävissä, tai ottamalla 
meihin yhteyttä osiossa 9 kuvatulla tavalla.   

 Prosessoimme henkilötietojasi näihin tarkoituksiin 
vain, jos se on lain sallimaa (ja lakisääteisten 
valtuutusten rajoissa ja täyttäen niiden 
vaatimukset), tai pyytämällä nimenomaisen 
suostumuksesi sen jälkeen, kun tarjoamme sinulle 
tietoja kriteereistä, joita käytämme profiilien 
luomiseen ja vaikutuksesta/seurauksista ja 
eduista, joita profiloinnilla sinulle on.  
 
 

 Personoidaksemme kokemustasi verkkosivuistamme 
ja portaaleistamme (esittelemällä tuotteita, palveluita, 
markkinointiviestejä, tarjouksia ja sisältöä, joka on 
sovitettu sinulle), tai käyttämällä tietokoneavusteista 
teknologiaa arvioidaksemme, mitkä tuotteet ovat 

 Pyydämme suostumuksesi 
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Tarkoitus Vaaditaanko nimenomainen suostumuksesi? 

sopivimpia sinulle. 
 
Voit muuttaa näitä käsittelytoimintoja selaimesi 
vaihtoehtojen avulla (esim. evästeiden ja vastaavien 
käyttöä koskien), tai ottamalla meihin yhteyttä osiossa 
9 kuvatulla tavalla.   

 Automatisoitua päätöksentekoa varten, eli 
tehdäksemme päätöksiä, jotka (1) perustuvat 
ainoastaan automatisoituun käsittelyyn ja (2) joilla 
saattaa olla laillisia tai merkittäviä vaikutuksia sinulle. 
 
Esimerkkejä automatisoiduista päätöksistä, jotka 
johtavat laillisiin vaikutuksiin, ovat esim. automaattinen 
sopimuksen peruminen tai automaattinen 
korvaushakemuksen hylkääminen, päätökset, jotka 
vaikuttavat vakuutussopimuksen alaisiin oikeuksiisi, 
jne. 
 
Esimerkkejä automatisoiduista päätöksistä, joilla on 
vastaavia merkittäviä vaikutuksia, ovat päätökset, jotka 
koskevat taloudellisia olosuhteitasi, kuten 
automatisoitu vakuutuksen kieltäminen, tai päätökset, 
jotka vaikuttavat terveydenhuoltopalvelujemme 
käyttämiseen.  

 Pyydämme suostumuksesi näitä käsittelytoimia 
varten, kun sovellettavissa, erityisesti, jos kyseiset 
tiedot ovat erityisluokkiin sisältyviä henkilötietoja 
(rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, 
uskonnolliset tai filosofiset uskomukset, 
ammattiyhdistyksen jäsenyys, geneettiset tai 
biometriset tiedot, terveys, seksielämä tai 
seksuaalinen suuntautuminen, rikostuomiot tai 
rikokset). 
 

 Jos kyseessä eivät ole erityisluokkiin sisältyvät 
henkilötiedot, ja päätökset ovat tarpeen 
vakuutuksen myöntämiseksi ja/tai 
korvaushakemuksen käsittelemiseksi, meidän ei 
tarvitse pyytää nimenomaista suostumustasi. 
 
 

 Riskien jakaminen jälleenvakuutuksen ja 
rinnakkaisvakuutuksen avulla 

 Voimme käsitellä ja jakaa henkilötietojasi muiden 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyhtiöiden kanssa, 
joiden kanssa olemme allekirjoittaneet tai joiden 
kanssa allekirjoitamme jälleenvakuutus- tai 
rinnakkaisvakuutussopimukset. 

 
Rinnakkaisvakuutus tarkoittaa riskin vakuutusta 
usean vakuutusyhtiön toimesta yhdellä 
vakuutussopimuksella osoittaen kullekin niistä 
prosenttiosuuden riskistä, tai jakamalla katteet 
niiden kesken. 
 
Jälleenvakuutus tarkoittaa riskin osan katteen 
myöntämistä kolmannelle jälleenvakuutusyhtiölle 
"alihankintana". Tämä on kuitenkin sisäinen 
sopimus meidän ja jälleenvakuuttajan kesken, ja 
sinulla ei ole suoraa sopimussuhdetta 
jälkimmäisen kanssa.  
 
Tämänkaltainen riskien jakaminen on 
vakuutusyhtiöiden oikeutettu etu, joka on yleensä 
lakiperusteinen (mukaan lukien henkilötietojen 
jakaminen, kun se on ehdottomasti tarpeen). 

 

Kuten yllä on mainittu, käsittelemme yllä mainittuihin tarkoituksiin sinua koskevia henkilötietoja, joita saamme 
liiketoimintakumppaneiltamme, tarjoajilta, muilta vakuutusyhtiöiltä, vakuutusedustajilta ja jakelijoilta (matkatoimistot, 
matkanjärjestäjät, valmistajat...), terveydenhuoltopalvelujen tarjoajilta, tai valtuuttamiltasi yhteyshenkilöiltä, 
petoksentorjuntayhtiöiltä, mainontaverkostoilta, analyysien tarjoajilta, hakutietojen tarjoajilta, katsastajilta, lakimiehiltä, 
rahoitusyhtiöiltä.   

 
Tarvitsemme henkilötietojasi, jos haluat ostaa tuotteitamme tai palvelujamme.  Jos et halua antaa meille näitä tietoja, 
emme välttämättä voi tarjota sinulle pyytämiäsi tuotteita tai palveluja, joista olet kiinnostunut, tai suunnitella sinulle 
tarjouksia, jotka vastaavat erityisvaatimuksiasi. 

 
4. Kenellä on pääsy henkilötietoihisi? 

Takaamme, että henkilökuntamme käsittelee henkilötietojasi luottamuksellisesti, vain kun niitä tarvitaan, ja tavalla, joka 
vastaa yllä kuvattuja tarkoitusperiä.  



British Airways - 23. heinäkuuta 2020 Sivu 17 
 

  
Ilmoitettuja tarkoituksia varten henkilötietosi voidaan luovuttaa seuraaville osapuolille, jotka toimivat kolmansien 
osapuolten tietojen valvojina: 
 

Julkiset viranomaiset, muut Allianz-kumppanit ja Allianz Group -yhtiöt (esim. auditointia varten), muut vakuutusyhtiöt, 
rinnakkais- ja jälleenvakuutusyhtiöt, vakuutusten välittäjät, pankit, kolmansien osapuolten yhteistyökumppanit ja 
kumppanit, jotka osallistuvat palveluiden tarjontaan (kuten terveydenhuoltopalvelut ja -ammattilaiset, matkatoimistot, 
lentoyhtiöt, taksiyhtiöt, korjaajat, petoksen tutkijat, lakimiehet), itsenäiset asiantuntijat jne. 

 
Voimme myös jakaa henkilötietojasi mainittuihin tarkoituksiin seuraaville osapuolille, jotka toimivat tietojen käsittelijöinä, 
eli jotka käsittelevät tietoja ohjeittemme mukaisesti ja jotka toimivat samojen, tässä tietosuojailmoituksessa kuvattujen 
luottamuksellisuutta koskevien velvoitteiden, tietämyksen ja tarkoitusten alaisena. 
 

Muut Allianz-kumppanit ja Allianz Group -yhtiöt, tai kolmannet yhtiöt, jotka toimivat sisäisten toimintojen alihankkijoina 
(esim. IT-tuen ja huollon tarjoajat, verotuksen hallintayhtiöt, yhtiöt, jotka tarjoavat korvaushakemusten käsittelypalveluja, 
postipalvelujen tarjoajat, asiakirjojen hallinnan tarjoajat), tekniset konsultit, katsastajat (korvaushakemukset, IT, posti, 
asiakirjojen hallinta);  

 

Mainostajat ja mainontaverkostot, lähettääkseen sinulle markkinointiviestintää paikallisten lakien sallimalla tavalla ja 
viestintämieltymystesi mukaisesti.  Emme jaa henkilötietojasi ilman lupaasi riippumattomille kolmansille osapuolille 
näiden markkinointitarkoituksiaan varten. 

 
Lopuksi, voimme jakaa henkilötietojasi seuraavissa tilanteissa: 
 

 Suunnitellun tai varsinaisen uudelleenjärjestelyn, sulautumisen, myynnin, yhteisyrityksen, toimeksiannon, 
siirron tai osittaisen tai täydellisen liiketoiminnan, omaisuuden tai osakkeiden muun luovutuksen yhteydessä 
(mukaan lukien konkurssitila tai samantapaiset toimenpiteet) ja 
 

 täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme, mukaan lukien asiaankuuluva oikeusasiamies, jos teet valituksen 
tuotteesta tai palvelusta, jonka olemme sinulle tarjonneet. 
 

5. Missä henkilötietojani käsitellään? 
 

Henkilötietojasi saatetaan käsitellä sekä Euroopan talousalueen (EEA) sisä- että ulkopuolella yllä olevassa osiossa 4 
määritettyjen osapuolten toimesta aina luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevien sopimuspohjaisten rajoitusten 
alaisina yhdenmukaisesti sovellettavissa olevien tietosuojalakien ja -säännösten kanssa.  Emme luovuta henkilötietojasi 
osapuolille, jotka eivät ole valtuutettuja käsittelemään niitä. 
 
Aina, kun luovutamme henkilötietojasi käsittelyä varten EEA:n ulkopuolelle toiselle Allianz Group -yhtiölle, teemme sen 
Allianzin hyväksymien, yrityksiä sitovien sääntöjen mukaisesti. Säännöt tunnetaan nimellä Allianz Privacy Standard 
(Allianz' BCR), ja ne antavat riittävän henkilötietojen suojan ja sitovat laillisesti kaikkia Allianz Group -yrityksiä.  Allianz’ 
BCR ja luettelo Allianz Group -yhtiöistä, jotka noudattavat sääntöjä löytyy osoitteessa https://www.allianz-
partners.com/allianz-partners---binding-corporate-rules-.htmlKun Allianz’ BCR -sääntöjä ei sovelleta, ryhdymme toimiin 
taataksemme, että henkilötietojesi siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle suoritetaan riittävän suojauksen alaisena 
samalla tavoin kuin Euroopan talousalueella.  Saat tietoja suojakeinoista, joihin käytämme kyseisten siirtojen 
yhteydessä, (esim. mallisopimuslausekkeet) ottamalla meihin yhteyttä osiossa 9 kuvatulla tavalla. 
  

6. Mitkä ovat oikeutesi henkilötietojasi koskien? 
 

Kun soveltuva laki tai säännös niin sallii, ja niiden määrittämässä laajuudessa, sinulla on oikeus: 

 päästä käsiksi itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja saada tietää tietojen alkuperä, käsittelyn tarkoitukset, tietojen 
valvojan/valvojien tiedot, tietojen käsittelijä(t), ja osapuolet, joille tiedot saatetaan luovuttaa  

 perua suostumuksesi milloin tahansa, kun henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi alaisena   

 päivittää tai korjata henkilötietojasi niin, että ne ovat aina oikeat 

 poistaa henkilötietosi arkistoistamme, jos niitä ei enää tarvita yllä mainittuihin tarkoituksiin 

 rajoittaa henkilötietojasi tietyissä olosuhteissa, esim. kun olet vastustanut henkilötietojesi virheettömyyttä 
ajanjaksona, jolloin voimme tarkistaa tietojen virheettömyyden 

 saada henkilötietosi sähköisessä muodossa omaa ja uuden vakuutusyhtiösi käyttöä varten ja  

 lähettää valituksen meille ja/tai asiaankuuluvalle tietosuojavaltuutetulle.  
 
Voit käyttää näitä oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä alla mainitussa osiossa 9 kuvatulla tavalla antamalla nimesi, 
sähköpostiosoitteesi, tilitunnisteesi ja pyyntösi syyn. 
 
 

7. Kuinka voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä? 

https://www.allianz-partners.com/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html
https://www.allianz-partners.com/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html
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Kun soveltuva laki tai säännös niin sallii, sinulla on oikeus vastustaa sitä, että käsittelemme henkilötietojasi, tai pyytää 
meitä lopettamaan niiden käsittely (mukaan lukien suoramarkkinointitarkoitukset). Kun olet saattanut pyyntösi 
tietoomme, emme enää käsittele henkilötietojasi, elleivät soveltuvat lait ja säännökset sitä salli.  
  
Voit käyttää tätä oikeuttasi samalla tavalla kuin muita oikeuksiasi, jotka on ilmoitettu yllä olevassa osiossa 6.   
 

8. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi? 
 
Säilytämme henkilötietojasi vain sen ajan, mikä on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuihin tarkoituksiin ja 
henkilötiedot poistetaan tai niistä poistetaan nimi, kun tietoja ei enää tarvita. Alla ilmoitamme sinulle joistakin 
säilytysajoista, joita sovelletaan yllä olevassa osiossa 3 mainittuihin tarkoituksiin. 
 
Huomaa kuitenkin, että joskus tietyt lisävaatimukset tai tapahtumat saattavat muuttaa tai korvata ne. Näitä ovat mm. 
jatkuva lakimääräinen tietojen säilytys, tai keskeneräinen oikeudenkäynti tai lakisääteiset tutkimukset, jotka saattavat 
ylittää tai pysäyttää kyseiset ajanjaksot kunnes asia on loppuun käsitelty ja asiaankuuluva tarkastus- tai valitusaika on 
kulunut umpeen. Lisäksi säilytysjaksot, jotka perustuvat laillisten korvaushakemusten vanhentumisaikaan, voidaan 
keskeyttää ja jatkaa uudelleen. 
 

Henkilötiedot tarjouksen saamiseksi (tarvittaessa)   Annetun tarjouksen kelvollisuusjakson aikana 
Vakuutuksen tiedot (merkintäkulut, korvaushakemusten 
käsittely, valitusten hallinta, oikeudenkäyntitapaukset, 
laadunvalvontatutkimukset, petosten esto/havaitseminen, velan 
takaisinperintä, rinnakkaisvakuutus ja jälleenvakuutus yms. 
tarkoituksiin.) 

Säilytämme vakuutuksesi henkilötiedot vakuutuksen 
voimassaoloajan ja sovellettavien, paikallisten lakien mukaisen 
vanhentumisajan, jotka on määritetty vakuutussopimuksissa. 
 
 
Jos huomaamme, että korvattavan riskin ilmoituksesta puuttuu 
tietoja, tai se sisältää väärennettyjä tai epätarkkoja tietoja, yllä 
mainitut säilytysajat alkavat hetkestä, jolloin havaitsemme 
virheen. 

Korvaushakemusten tiedot (korvaushakemusten käsittely, 
valitusten hallinta, oikeudenkäyntitapaukset, 
laadunvalvontatutkimukset, petosten esto/havaitseminen, velan 
takaisinperintä, rinnakkaisvakuutus ja jälleenvakuutus yms. 
tarkoituksiin.) 

Säilytämme meille antamasi henkilötiedot, tai joita keräämme ja 
käsittelemme tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti 
vakuutussopimuksia koskevien paikallisten lakien määrittämän 
ajan. 
 

 
Markkinointitiedot ja niihin liittyvä profilointi Säilytämme nämä tiedot vakuutuksesi voimassaoloajan ja 

yhden lisävuoden, ellet peru suostumustasi (tarpeen vaatiessa), 
tai jos vastustat sitä (esim. kun et halua vastaanottaa lain 
sallimia markkinointituotteita).  
 
Näissä tapauksissa emme enää käsittele tietojasi näihin 
tarkoituksiin, vaikka meillä saattaa olla lakimääräinen oikeus 
säilyttää joitakin tietoja todistaaksemme, että aiemmat 
käsittelytoimenpiteet olivat lainmukaisia. 

Velkojen takaisinperinnät Säilytämme ne henkilötiedot, joita tarvitsemme vaatiaksemme 
ja hallitaksemme velkojen takaisinperintää, ja jotka olet meille 
antanut, tai joita olemme keränneet ja käsitelleet 
tietosuojaselosteen mukaisesti, sovellettavien lakien 
määrittelemien vanhentumisaikojen vähimmäisjaksojen ajaksi. 
 
Siviilikanteita koskien säilytämme tietojasi viitteenä vähintään 7 
vuoden ajan 
 
 

Tausta-asiakirjat, jotka tarjoavat todisteita yhdenmukaisuudesta 
lakisääteisten velvoitteiden kanssa, kuten verotus tai kirjanpito 

Käsittelemme näissä asiakirjoissa meille antamiasi 
henkilötietoja, tai joita keräämme ja käsittelemme tämän 
tietosuojaselosteen mukaisesti, vain siinä määrin, kuin ne ovat 
oleellisia tähän tarkoitukseen ja vähintään 10 vuoden ajan 
asiaankuuluvan verovuoden ensimmäisestä päivästä. 
 
 

 
Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin tarpeellista, ja säilytämme ne vain tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. 
 

9. Kuinka voit ottaa meihin yhteyttä? 
 

Jos sinulla on kysyttävää siitä, kuinka käytämme henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse tai kirjeitse 
osoitteeseen:  
 
AWP P&C S.A. - Dutch branch  
Data Protection Officer  
PO Box 9444 
1006 AK Amsterdam 
The Netherlands  

 
Sähköposti: dataprivacy.fos.fi@allianz.com 
 
Voit myös käyttää näitä yhteystietoja käyttääksesi oikeuksiasi tai lähettääksesi kyselyjä tai valituksia muille Allianz-
kumppaneille, jotka toimivat valvojina (katso yllä olevaa osiota 4), ja joille olemme jakaneet henkilötietojasi. Osoitamme 
pyyntösi heille ja tuemme käsittelyä ja vastaamme sinulle omalla kielelläsi.  
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10. Kuinka usein päivitämme tämän tietosuojailmoituksen? 
 

Tarkastamme tämän tietosuojailmoituksen säännöllisesti.  Takaamme, että viimeisin versio on saatavilla 
verkkosivuillamme www.allianz-assistance.nl/privacy, ja kerromme sinulle suoraan, kun tärkeä muutos saattaa koskea 
sinua.  Tämä tietosuojailmoitus päivitettiin viimeksi 25. toukokuuta 2018.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.allianz-assistance.nl/privacy

