
 

 

 

 

 
 

 

Tämä tuote-esite ei korvaa vakuutusehtoja. Lue huolellisesti täydelliset vakuutusehdot ja rajoitukset. 

Minkä tyyppinen vakuutus tämä on? 

Vapaa-ajan ryhmämatkavakuutus DTL ry:n jäsenille 

 Mitä vakuutus kattaa? 

Matkasairauden ja tapaturman aiheuttamat hoitokulut 

 Matkasairauden ja –tapaturman hoitokulut 

Vakuutusmäärä: 200 000€ 

 Äkillinen hammassärky matkan aikana 

Vakuutusmäärä: 150 € 

 Matkasairaudesta tai –tapaturmasta johtuva kotiinkuljetus 
Suomeen 
Vakuutusmäärä: sisältyy matkasairauden ja tapaturman 
hoitokulun enimmäiskorvausmäärään 

 Vainajan kotiinkuljetus 
Vakuutusmäärä: sisältyy matkasairauden ja tapaturman 
hoitokulun enimmäiskorvausmäärään 

 Tapaturmainen kuolema 
Vakuutusmäärä: 10 000€  

 Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta, 100 % 
Vakuutusmäärä: 15 000€ 

Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen 

 Matkan peruuntuminen  
Vakuutusmäärä: alkuperäisen matkan hinta, enintään 1 500 
€, kumpi pienempi 

 Matkan keskeytyminen  
Vakuutusmäärä: 1 500€, kumpi pienempi 

Matkalta myöhästyminen sekä matkan viivästyminen 

 Odottamiskorvaus matkan viivästyessä 
Vakuutusmäärä: 4 tunnin jälkeen 25€/tunti, enintään 150€  

 Matkalta myöhästyminen 
Vakuutusmäärä: 1 500€, kumpi pienempi 

Matkatavarakorvaus 

 Matkatavarat 
Vakuutusmäärä: 1 000€, omavastuu 50€ 

Vastuuvahinkokorvaus 

 Vastuuvahinkokorvaus – henkilölle aiheutettu 
Vakuutusmäärä: 85 000€ 

 Vastuuvahinkokorvaus – omaisuudelle aiheutettu 
Vakuutusmäärä: 85 000€ 

 

 

  Mitä vakuutus ei kata? 

 Vakuutus ei korvaa hoitokuluja sairaudesta, jonka oireita 
on ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset 
ovat olleet kesken ennen matkalle lähtöä, vaikka sairaus 
todetaan matkan aikana. 

 Vakuutus ei korvaa hoitokuluja, mikäli vakuutettu on 
lähtenyt matkalle vastoin lääkärin neuvoa. 

 Vakuutus ei korvaa yleisvaarallisen tartuntaudin 
aiheuttamia sairaudenhoitokuluja. 

 Vakuutus ei korvaa eräitä ehdoissa lueteltuja harrasteita ja 
urheilulajeja tai lisenssiä vaativaa kilpaurheilua 
harrastettaessa sattuneita vahinkoja. 

 Vakuutus ei korvaa raskaudesta, synnytyksestä, raskauden 
keskeyttämisestä, lapsettomuuden hoidosta, 
keinohedelmöityksestä, sterilisaatiosta tai sikiön tilan 
tutkimisesta aiheutuneita kuluja.  

 Vakuutus ei korvaa matkan peruuntumisesta aiheutuneita 
kuluja, mikäli peruuntumisen syy (mukaan lukien raskaus) 
on ilmennyt ennen vakuutuksen alkamista tai matkan 
varaamista. 

 Vakuutus ei korvaa silmälaseja, hammasproteeseja, 
kuulolaitteitta tai muita henkilökohtaisia apuvälineitä. 

 Vakuutus ei korvaa matkapuhelimien vahinkoja tai käteistä 
rahaa, shekkejä, arvopapereita tai matkalippuja. 

 Viranomaisen toimenpiteestä, tavaran katoamisesta tai 
unohtamisesta tai tavaralle sen tavanomaisesta käytöstä 
aiheutunutta matkatavaravahinkoa ei korvata. 

 Vastuuvahinkokorvausta ei voi saada vakuutetun 
hallussaan olevalle omaisuudelle sattuneelle vahingolle, 
itselle, perheenjäsenelle tai matkaseurueelle aiheutetusta 
vahingosta tai rikoksen yhteydessä aiheutuneesta 
vahingosta.  

 Vastuuvahinkokorvausta ei makseta moottoriajoneuvon, 
moottorikäyttöisen laitteen, rekisteröitävän aluksen tai 
veneen omistamisesta tai käyttämisestä. 

 

  
 Onko vakuutusturvalle rajoitteita? 

! Vakuutus ei ole voimassa henkilöille, jotka ovat täyttäneet 
70 vuotta.  

VAPAA-AJAN MATKAVAKUUTUS    
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja  
 
Vakuutusyhtiö: AIG Europe S.A. sivul iike Tuote:  DTL ry:n Vapaa-ajan ryhmämatkavakuutus 2001022746  
Vakuutuksen myöntää AIG Europe S.A. sivuliike (Y-tunnus 2922692-7, AIG’), Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki. 
AIG Europe S.A. sivuliike on Luxemburgissa kotipaikkaansa pitävän vakuutusyhtiön, AIG Europe S.A.:n sivuliike Suomessa, jonka 
R.C.S. Luxemburgin kaupparekisterinumero on B 218806. AIG Europe S.A.:n päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa 35 D John F. 
Kennedy, L-1855, Luxemburg, http://www.aig.lu. 
 



! Vakuutusta on voimassa vain Suomessa vakituisesti 
asuville henkilöille, jotka ovat oikeutettuja Kelan 
myöntämiin sosiaaliturvaetuisuuksiin. 

! Vakuutus on voimassa vain Diagoniatyöntekijäin Liitto ry:n 
jäsenille sekä mukana matkustavat samassa taloudessa 
asuvalle puolisolle ja kotona asuville alle 19-vuotiaille 
lapsille. 

! Vakuutus on voimassa enintään 90 vuorokauden kestävillä 
vapaa-ajan koti- ja ulkomaanmatkoilla. Jos matka kestää 
yhtäjaksoisesti kauemmin, vakuutus päättyy tällaisen 
matkan osalta 90 vuorokauden kuluttua siitä, kun matka 
alkoi. 

! Vakuutus ei korvaa mitään sodasta tai aseellisesta 
selkkauksesta aiheutunutta vahinko, eikä vakuutuksesta 
kateta mitään terroriteoista aiheutuvaa vahinkoa. 

! Vakuutuksenantaja ei tarjoa turvaa eikä 
vakuutuksenantajalla ole velvollisuutta maksaa 
vakuutuksesta korvausta tai täyttää muita tämän 
vakuutussopimuksen mukaisia velvoitteitaan 
vakuutusturvan tai muun edun tarjoamisen tai korvauksen 
maksamisen osalta, mikäli vakuutuksenantajan, sen 
emoyhtiön tai minkä tahansa vakuutuksenantajassa 
määräysvaltaa käyttävän tahon voitaisiin niin tehdessään 
katsoa syyllistyvän Yhdistyneiden kansakuntien päätösten 
taikka Euroopan unionin tai Yhdysvaltojen kauppa- tai 
talouspakotteiden tai lakien tai säännösten mukaisesti 
sanktioituun, kiellettyyn tai rajoitettuun toimintaan. 

     
 Missä vakuutus on voimassa? 

 Vakuutus on voimassa vapaa-ajan matkoilla kaikkialla maailmassa. Vakuutus ei ole voimassa vakuutetun ollessa työmatkalla, matkalla 
opiskelun takia tai matkustaessa edellä mainittuun rinnastettavan asian takia. Suomessa vakuutus on voimassa silloin, kun vakuutettu 
matkustaa vähintään viidenkymmenen (50) kilometrin etäisyydelle linnuntietä mitattuna vakuutetun asunnosta, työpaikasta, 
opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä 
matkoilla. 

  
 Mitkä ovat velvoitteeni? 

— Vakuutetun tulee noudattaa matkatavaroiden suojeluohjeita sekä pyrkiä estämään tai pienentämään syntyneen vahingon määrää. 

— Korvausta hakiessa vakuutetun on toimitettava asianmukaiset dokumentit sekä alkuperäiset kuitit AIG:lle. Myöhästymis- ja 
viivästymistapauksissa vakuutetun tulee esittää lentoyhtiöltä saatu selvitys ja matkatavaravahingoissa toimittaa kuljetusyhtiölle, 
matkanjärjestäjälle tai hotellille tehty reklamaatio ja/tai poliisille tehty rikosilmoitus. 

  
 Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

Vakuutuksenottaja Diagoniatyöntekijäin Liitto ry suorittaa vakuutusmaksun vakuutusyhtiölle. 

  
 Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 

Tämä ryhmämatkavakuutus on toistaiseksi voimassa. Yksittäisen vakuutetun osalta ryhmävakuutus päättyy, kun hänen jäsenyytensä 
päättyy Diagoniatyöntekijäin Liitto ry:ssä tai kun vakuutettu täyttää 70 vuotta. Vakuutetun mukana matkustavan lapsen vakuutusturva 
päättyy lapsen täyttäessa 19 vuotta. 

  
 Miten irtisanon vakuutuksen? 

Yksittäisellä vakuutetulla ei ole oikeutta irtisanoa vakuutusta.  
 


