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Hyvä TSS:n asiakas,
olet matkan varauksen yhteydessä hakenut myös matkavakuutusta. Tällä vakuutustodistuksella vahvistamme, että sinulle on myönnetty valitsemasi vakuutusturva. Varatun vakuutusturvan sisältö, maksukuvaukset ja vakuutusehdot VB-RKS 2014 (RSD-FIN) esitetään seuraavilla sivuilla.
TSS Travel Service Scandinavia AS
ja HanseMerkur
toivottavat sinulle
mukavaa lomaa!
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kotipaikka Hampuri – HRB: Hamburg 19768, vakuutusveronro 9116/806/01005
HanseMerkur Reiseversicherung AG,
Siegfried-Wedells-Platz 1, D-20354 Hamburg

Vakuutusehtoihin matkavakuutus

VB-RKS 2014 (RSD-FIN)

Vakuutusehtojen sisältö

Luku I – Yleiskatsaus velvoitteisiin
Luku II – Yleiset ehdot

Tässä Luvussa kuvataan lyhyesti vakuutusvelvoitteet, niiden laajuus ja vakuutustapahtumat.

		

Tässä Luvussa määritetään erityisesti sopimuksen mukaiset määräajat, vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt, vakuutusmaksujen maksamista koskevat ehdot ja
vakuutuksen laajuutta koskevat yleiset ehdot ja annetaan mahdollisen vahingon sattuessa noudatettavia yleisiä ohjeita.

Luku III – Velvoitteiden kuvaus

Tässä Luvussa esitetään yksityiskohtaisesti vakuutusvelvoitteet, vakuutustapahtumat ja vakuutusturvan rajoitukset.

Luku I – Yleiskatsaus velvoitteisiin
Jäljempänä luetellut vakuutukset ovat voimassa vain, jos ne sisältyvät
valitsemaasi vakuutusturvaan. Vakuutusvelvoitteiden ja vakuutustapahtumien tarkka sanamuoto esitetään näiden vakuutusehtojen Luvun III ”Velvoitteiden kuvaus” alakohdissa.

Vakuutustapahtuma

RRKV-O – Peruutusturvavakuutus
Voimassaoloalue
Vakuutusturva on voimassa kaikkialla maailmassa.
Vakuutusvelvoitteet

euroa

1. Peruutuskulut matkallelähdön peruuntuessa
matkustajaa kohti seuraavaan enimmäismäärään asti

5 000

perhettä kohti seuraavaan enimmäismäärään asti

20 000

2.1

Työpaikan menettäminen

2.2

Verovelvollisen työsuhteen alkaminen

2.3

Läpäisemättömän kokeen uusiminen

2.4

Haaste oikeuteen

2.5

Julkisen liikennevälineen myöhästyminen tai häiriö

2.6

Ylimääräisten kustannusten vakuutus

Omavastuu
Ei omavastuuta

Tärkeitä ohjeita vahinkotapauksia varten
Mikäli sinulla on matkavakuutus ja haluat hakea korvausta, huomioi seuraava:
Vahinkotapauksissa tarvitsemme pääsääntöisesti seuraavat asiakirjat:
a) kopio järjestäjän varausvahvistuksesta
b) kopio vakuutustodistuksesta
c) Mahdollisen korvaussumman siirtämiseksi tarvitaan vastaanottajan pankkiyhteystiedot (jos kyseessä on maksu ulkomaille, tarvitaan IBAN-numero ja BIC-koodi).
d) kohdissa I mainitut muut asiakirjat.
I PERUUTUSVAKUUTUS
1. Peruutuksesta on ilmoitettava välittömästi yritykselle, josta matka
on varattu, jotta peruutuksesta aiheutuvat kulut pysyvät mahdollisimman pieninä. Peruutuksesta aiheutuneita ylimääräisiä kuluja ei
korvata, mikäli peruutat matkan liian myöhään siksi, että et ole parantunut tai tervehtynyt toivomallasi tavalla.
2. Yli 300 euron vahinkotapauksissa voit tilata vahinkoilmoituslomakkeen puhelinnumerosta sen Internet-osoitteesta www.hmrv.de/
schadenformulare. Mukaan on liitettävä lääkärintodistus. Tätä alhaisemmissa vahinkotapauksissa riittää vapaamuotoinen lääkärintodistus, jossa ilmoitetaan diagnoosi ja hoitotiedot.

3. HanseMerkurille on toimitettava seuraavat asiakirjat:
❍❍kaikki alkuperäiset varaus- ja peruutusasiakirjat
❍❍alkuperäiset tositteet kuluista
❍❍lääkärintodistukset, joissa ilmoitetaan diagnoosi ja hoitotiedot
(lomatakuun yhteydessä: matkakohteessa toimivan lääkärin antama lääkärintodistus).
❍❍kuolemantapauksen yhteydessä kopio kuolintodistuksesta
❍❍työpaikan menetyksen yhteydessä työnantajan todistus tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehdystä irtisanomisesta ja
työnvälitystoimiston todistus työttömyyden alkamisesta (koskee
vain matkan peruutusta)
❍❍uuden, työttömyyden jälkeisen työsuhteen aloittamisen yhteydessä uuden työntajan antama todistus työsuhteen alkamisesta
ja työnvälitystoimiston laatima muutostodistus (koskee vain matkan peruutusta)
❍❍työpaikkaa vaihdettaessa vanhan ja uuden työnantajan todistukset (koskee vain matkan peruutusta), koeaikatodistus mukaan
lukien
❍❍läpäisemättömien kokeiden välttämättömien uusintojen yhteydessä yliopiston / ammattikorkeakoulun / muun oppilaitoksen
todistus (koskee vain matkan peruutusta)

❍❍luokkatason kertauksen yhteydessä koulun antama vahvistus tai

kopio todistuksesta (koskee vain matkan peruutusta)

❍❍haaste saapua oikeuden kuultavaksi, avioerokanne tai liikenne-

välineestä johtuvan myöhästymisen yhteydessä asianmukaiset
todistukset

❍❍matkalle mukaan lähteväksi ilmoitetun koiran sairastumisen

yhteydessä asianmukainen eläinlääkärin todistus.

Sopimus- ja vahinkotapauksissa tiedot tallennetaan ja tarvittaessa välitetään asianosaisille vakuutusalan ryhmittymille ja
jälleenvakuuttajille sekä tarvittaessa valtuutetuille kolmansille
osapuolille, mikäli se on välttämätöntä sopimussuhteiden asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta. Toimitamme pyynnöstä tietoja vastaanottavien tahojen osoitteet.

Vahinkoilmoitukset
Lähetä vapaamuotoiset vahinkoilmoitukset osoitteeseen:
HanseMerkur Reiseversicherung AG
c/o SOS International a/s
Nitivej 6
DK.-2000 Frederiksberg
Puhelin: +45 (0) 3848 9484
Faksi: +45 (0) 3848 9483
S-posti: claim-service@hansemerkur.dk

Puutteellisina toimitetut asiakirjat voivat
viivästyttää vahinkoilmoituksen käsittelyä. Älä nido tai liitä asiakirjoja toisiinsa.
Tietoa vakuutuksesta ja sen sisällöstä

Huvudkontor:
Siegfried-Wedells-Platz 1 · 20354 Hamburg

		 Vakuutusyhtiön HanseMerkur Reiseversicherung AG matkavakuutusten vakuutusehdot ja hintaluokittelukuvaukset

1. Vakuutussopimuksen ja vakuutusturvan voimassaoloaika ja
vakuutusaika
1.1
Sopimus tulee voimaan vakuutusmaksun maksamisen myötä sillä
edellytyksellä, että maksu sisältää yksiselitteiset ja täydelliset tiedot vakuutuksen alkamispäivämäärästä, valitsemastasi tuotteesta ja vakuutettavista
henkilöistä.
1.2.
Peruutusturvan käsittävä vakuutussopimus on tehtävä heti matkan
varaamisen yhteydessä ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivää ennen
matkan alkamista. Jos matkan varaamisen ja lähtöpäivän välinen aika on
enintään 30 päivää, peruutusturvasta on tehtävä sopimus viimeistään kolmen työpäivän kuluessa matkan varaamisesta. Muut vakuutussopimukset on
tehtävä ennen matkan alkamista. Vakuutussopimus on tehtävä koko matkan
ajaksi. Muutoin sopimus ei tule voimaan vakuutusmaksun maksamisesta
huolimatta. Tällöin maksun suorittaneella henkilöllä on oikeus saada koko
suorittamansa maksu takaisin.
1.3. Peruutusturvavakuutus tulee voimaan, kun vakuutusmaksu on
maksettu. Muiden vakuutusten mukainen vakuutusturva alkaa kuitenkin
aikaisintaan vakuutetun matkan alkaessa sillä edellytyksellä, että vakuutusmaksu on maksettu ennen matkan alkua. Matka katsotaan alkaneeksi,
kun ensimmäistä matkustuspalvelua on käytetty kokonaan tai osittain.
1.4.
Peruutusturva päättyy matkan alkaessa. Muiden vakuutusten mukainen vakuutusturva päättyy sovitun voimassaoloajan päättyessä, viimeistään
kuitenkin vakuutetun matkan päättyessä. Vakuutusturvaa jatketaan sovitun
ajankohdan yli, jos matkan päättyminen viivästyy suunnitellusta ajankohdasta vakuutetusta johtumattomista syistä.

2. Vakuutetut ja vakuutusturvan piiriin kuuluvat
henkilöt
2.1
Vakuutettuja ovat vakuutussopimuksessa tai matkanjärjestäjän vahvistuksessa nimetyt henkilöt tai vakuutusasiakirjassa vahvistettu henkilöryhmä.
2.2
Perhevakuutusta otettaessa perheeksi katsotaan enintään kaksi aikuista ja vähintään yksi mukana matkustava alle 21-vuotias lapsi (heidän
sukulaisuussuhteeseensa katsomatta) – yhteensä enintään seitsemän henkilöä.
2.3
Luvun III kohdan 2 peruutusturvaa käsittelevässä kappaleessa sekä
lomaturvaa käsittelevässä kohdassa 2.1 vahvistettujen velvoitekuvausten
mukaisia vakuutusturvan piiriin kuuluvia henkilöitä ovat
❍❍ vakuutetut, jotka ovat yhdessä varanneet ja vakuuttaneet matkan;
❍❍ vakuutetun lähiomaiset, joilla tarkoitetaan aviopuolisoa tai avopuolisoa,
lapsia, adoptiolapsia, lapsipuolia, ottolapsia, vanhempia, adoptiovanhempia, äiti- ja/tai isäpuolta, kasvatusvanhempia ja/tai sisaruksia. Omaisilla
tarkoitetaan vakuutetun aviopuolisoa ja perillisiä.
2.4
Jos yli viisi henkilöä tai perhehintoja sovellettaessa yli kaksi perhettä
varaa ja vakuuttaa matkan yhdessä, vakuutusturvan piiriin kuuluviksi henkilöiksi luetaan vain kunkin vakuutetun omaiset ja näiden saattajat eikä
kaikkia vakuutettuja keskinäisesti.
2.5. Johdetun ryhmämatkan (esimerkiksi matkat, joihin osallistuu
opettaja, vanhempia tai matkanjohtaja) yhteydessä saattajat, jos matkan
tekeminen edellyttää heidän osallistumistaan. Vakuutusturvasta on tehtävä
erityinen kirjallinen sopimus, ja lisäksi saattajan peruutusturvasta on sovittava osana ryhmän kokonaishintaa. Jos erityisellä vakuutussopimuksella
vakuutetulle saattajalle sattuu vakuutustapahtuma, korvaamme peruutuskulut kaikkien niiden vakuutettujen osalta, joihin ryhmämatkan peruminen
vaikuttaa.

3. Vakuutusmaksun maksaminen
3.1. Vakuutusmaksun maksaminen
Vakuutusmaksu on kertamaksu, ja se erääntyy maksettavaksi, kun sopimus
on tehtyä, mahdollisesta peruutusoikeudesta riippumatta. Vakuutusmaksun
määrä käy ilmi vakuutusmaksutaulukosta.
3.2 Vakuutusmaksun viivästyminen
(Vakuutussopimuslain 39 §)
Jos olet laiminlyönyt vakuutusmaksun suorittamisen kohdassa 3.1 vahvistetussa määräajassa, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus
päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Jos suoritat vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä,
vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. Vakuutuksenantaja
mainitsee tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa.
Jos maksun laiminlyönti on johtunut maksuvaikeuksistasi, joihin olet joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa
ilman omaa syytäsi, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14
päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä. Irtisanomisilmoituksessa mainitaan myös tästä vakuutuksen määräaikaisen jatkumisen mahdollisuudesta.
Ellei maksua suoriteta edellä kohdassa 3.1 mainitussa määräajassa, viivästyksestä peritään korkolain mukainen viivästyskorko.
3.3 Päättyneen henkilövakuutuksen voimaansaattaminen
(Vakuutussopimuslain 39 § ja 43 §)
Vakuutus, joka on päättynyt muusta syystä kuin ensimmäisen vakuutusmaksun suorittamatta jättämisen vuoksi, tulee uudelleen voimaan, jos maksat suorittamatta jätetyn vakuutusmaksun kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Mainitsemme tästä mahdollisuudesta irtisanomista
koskevassa ilmoituksessa. Jos vakuutus tulee uudelleen voimaan, vakuutuksenantajan vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä.
3.4
Vakuutusmaksu vakuutuksen päättyessä vakuutuskauden aikana
(Vakuutussopimuslain 45 §)
Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutuksenantajalla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut
voimassa. Vakuutuksenantaja palauttaa sinulle muun osan jo suoritetusta
vakuutusmaksusta. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos olet tai
vakuutettu on menetellyt vilpillisesti. Vakuutusmaksua ei myöskään palauteta, jos palautettava maksu on alle 8 euroa.
3.5 Vakuutusturvan alkaminen myöhemmin
Ellei vakuutusmaksua makseta määräaikaan mennessä vaan myöhemmin,
vakuutusturva tulee voimaan vasta, kun vakuutusmaksu maksetaan, sillä
edellytyksellä, että sinulle on lähetetty asiasta erityinen kirjallinen ilmoi-

tus tai asia on merkitty selvästi vakuutuskirjaan. Tätä ehtoa ei kuitenkaan
sovelleta osoittaessasi toteen, ettet ole vastuussa maksun laiminlyönnistä.
3.6 Maksun suorittaminen maksupalveluntarjoajan välityksellä
(Vakuutussopimuslain 44 §)
Vakuutusmaksu katsotaan maksetuksi, kun vakuutuksenottaja on jättänyt
vakuutusmaksua koskevan maksutoimeksiannon pankin tai muun vastaavan
maksupalveluntarjoajan toimipaikkaan.

4. Vakuutusturva
4.1 Vakuutusturvan laajuus
Maksamme Luvun III mukaisesta vakuutustapahtumasta korvausta sillä edellytyksellä, että valittu vakuutus kattaa tapahtuman. Korvauksen määrä käy
ilmi Luvusta I, näistä vakuutusehdoista ja vakuutussopimuksesta.
4.2 Omavastuu
Jos vakuutukselle on sovittu omavastuu Luvussa I, sen määrä vähennetään
korvattavasta vahingosta (laskennallinen korvaussumma).
4.3 Ulkomaan valuutan määräisten kulujen muuntaminen
Ulkomaan valuutassa syntyneet kulut muunnetaan Suomessa käytetyksi valuutaksi, kun kuitit toimitetaan meille, käyttämällä kyseisenä ajankohtana
voimassa olevaa päivän kurssia. Päivän kurssiksi katsotaan kullakin hetkenä
vallitsevan tilanteen mukainen valuuttakaupan virallinen vaihtokurssi, paitsi
jos vakuutettu on todistettavasti joutunut hankkimaan laskujen maksamiseen
tarvittavan valuutan epäsuotuisampaan kurssiin.

5. Tilanteet, joissa vakuutusturvaa rajoitetaan
tai se raukeaa
5.1 Petos ja tahallinen aiheuttaminen
(Vakuutussopimuslain 30 § 1 mom)
Korvausta ei makseta, jos sinä tai jos joku vakuutetuista yrittää tahallisesti
antaa meille virheellisiä tietoja korvausvelvollisuuteen tai korvauksen suuruuteen vaikuttavista tekijöistä. Vapaudumme maksuvastuusta myös silloin, jos olet tai jos joku vakuutetuista on aiheuttanut vakuutustapahtuman
tahallisesti. Lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä todettu petos tai
tahallinen aiheuttaminen katsotaan todistetuksi.
5.2 Törkeä huolimattomuus
(Vakuutussopimuslain 30 § 2 mom)
Jos sinä tai joku muu vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, meillä on oikeus alentaa korvausta tuottamusastetta vastaavassa suhteessa. Tämä rajoitus ei koske tapaturmavakuutuksen
kattamia, törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneita vakuutustapahtumia, joiden osalta vakuutusturva on voimassa myös tällaisissa tapauksissa.
5.3 Sota, sisäiset levottomuudet ja muut tapahtumat. Ellei Luvussa III
muuta vahvisteta, vakuutusturva ei kata vahinkoja, jotka johtuvat sodasta,
sisällissodasta, sodankaltaisista tapahtumista, sisäisistä levottomuuksista,
lakosta, ydinenergiasta, takavarikoinnista tai muista viranomaisten toimenpiteistä sekä luonnonkatastrofeista. Vakuutusturva ei kata myöskään tapahtumia, jotka aiheutuvat väkivaltaisuuksista yleisen kokoontumisen tai
mielenosoituksen yhteydessä, jos osallistut tai jos vakuutetut osallistuvat
tällaisiin aktiivisesti.
Henkivakuutusta tai sen lisävakuutusta koskevassa sopimuksessa vakuutuksenantaja ei saa viitata sopimusehtoon, jonka mukaan vakuutuksenantaja
vapautuu vastuusta tai vakuutuksenantajan vastuu pienenee, jos vakuutetun
Suomen kansalaisen tai Suomessa asuvan vakuutetun kuolema tai työkyvyttömyys johtuu Suomeen kohdistuvasta aseellisesta hyökkäyksestä tai sodasta.
5.4 Ennakoitavuus
Korvausta ei makseta, jos vakuutustapahtuma oli ennakoitavissa matkaa
varattaessa tai vakuutussopimuksen tekemisen hetkellä.
Huomautus: Ota myös huomioon näiden vakuutusehtojen Luvussa III esitetyt erillisten vakuutusten rajoitukset.

6. Mitä vahinkotapahtuman jälkeen on otettava
huomioon (velvoitteet)?
Emme voi hoitaa omia velvoitteitamme ilman sinun ja vakuutettujen apua.
Ottakaa seuraavat seikat huomioon, jotta ette vaaranna vakuutusturvaanne.
6.1 Velvollisuus pienentää vahinkoa
Pidä vahinko mahdollisimman vähäisenä ja vältä kaikkea, joka voi johtaa
kustannusten tarpeettomaan kasvuun. Jos sinulla on kysyttävää velvollisuuksistasi, otathan meihin yhteyttä.
6.2 Velvollisuus ilmoittaa vahingosta
Sinun tai vakuutettujen on annettava kaikista vahinkotapauksista totuudenmukaiset ja kattavat tiedot. Myös edellyttämämme tositteet ja asian kannalta
merkitykselliset selvitykset on laadittava samalla tavalla.
6.3 Velvollisuus huolehtia korvausvaateista kolmansia kohtaan
(takautumisoikeus)
(Vakuutussopimuslain 75 §)
Jos sinulla tai vakuutetulla on oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä vahingonkorvausta, tämä oikeus siirtyy meille niiltä osin kuin yhtiö korvaa vahingon. Siirrettyä oikeutta ei voida puolustaa sinun vahingoksesi. Sinun on
huolehdittava korvausvaateesta tai käytettävä sen turvaamiseen tarkoitettua
oikeuttasi noudattamalla voimassa olevia muotovaatimuksia ja määräaikoja
sekä tarvittaessa myötävaikutettava asian selvittämiseen. Jos henkilö, jonka
kanssa asut yhdessä vahingon syntyessä, olisi korvausvelvollinen takautumisoikeuden perusteella, vakuutusyhtiölle siirrettyä oikeutta ei voida käyttää,
ellei kyseinen henkilö ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan.
Jos vahingon aiheuttanut kolmas henkilö on yksityishenkilö taikka työntekijä, virkamies tai näihin vahingonkorvauslain 3 Luvun 1 §:n mukaan rinnastettava muu henkilö, vakuutuksenantajalla on takautumisoikeus kyseistä
henkilöä kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan tai jos tämä on korvausvelvollinen
huolimattomuudesta riippumatta.
6.4 Muut velvoitteet
Huomautus: Ota lisäksi huomioon sopimukseesi liitetyt ohjeet „Tärkeitä
ohjeita vahinkotapauksessa“ sekä kussakin tapauksessa yksittäisiin vakuutuksiin liittyvät erityiset velvoitteet, jotka esitetään näiden vakuutusehtojen Luvussa III.
6.5 Velvoitteiden laiminlyönnin seuraukset
(Vakuutussopimuslain 28–32 §)
Jos olet tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä,
laiminlyönyt edellä (kohdissa 6.1–6.3) mainitut velvollisuutesi, voidaan sinulle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä.
Vastuuvakuutuksessa korvausta voidaan kuitenkin alentaa tai korvaus voidaan evätä huolimattomuutesi takia vain, jos olet laiminlyönyt velvollisu-

utesi törkeästä huolimattomuudesta taikka, milloin vakuutusehdoissa on
niin määrätty, jos laiminlyönti johtuu osittain alkoholin tai huumausaineen
käytöstäsi.
Henkilövakuutuksessa vakuutuksenantaja vapautetaan vastuusta, jos olet
tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos teet itsemurhan, vakuutuksenantaja vastaa kuitenkin henkivakuutuksesta, jos vakuutuksenantajan vastuun alkamisesta on ennen itsemurhan tekemistä kulunut yli vuosi.
Jos muu henkilövakuutuksessa vakuutuskorvaukseen oikeutettu henkilö kuin
vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman, vakuutuksenantaja on häneen nähden vapautettu vastuusta. Jos henkilö on aiheuttanut
vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos hän on ollut
sellaisessa iässä tai mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta, hän voi saada vakuutuskorvauksen tai osan siitä ainoastaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi ottaen huomioon ne olosuhteet, joissa
vakuutustapahtuma on aiheutettu. Jos vakuutuksenottaja on kuollut, se osa
vakuutuskorvauksesta, jota ei makseta vakuutustapahtuman aiheuttajalle
tai aiheuttajille, maksetaan muille korvaukseen oikeutetuille.
Jos tapaturmavakuutuksessa tai sairausvakuutuksessa vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, vakuutuksenantajan vastuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon
ottaen on kohtuullista.

7. Mitä korvauksen maksamisen yhteydessä on otettava huomioon?
7.1 Korvauksen erääntymisajankohta
Vakuutuskorvaus maksetaan kuukauden kuluessa siitä, kun olemme vahvistaneet maksavamme vakuutuksen mukaisen korvauksen ja olemme määrittäneet maksuvelvollisuutemme ja korvaussumman määrän. Maksamme
korvauksen viivästymisestä korkolain mukaisen viivästyskoron.
Jos olemme todenneet olevamme korvausvastuussa mutta emme ole vahvistaneet korvauksen määrää kuukauden sisällä vahinkoilmoituksen vastaanottamisesta, voit pyytää korvauksesta kohtuullista ennakkomaksua.
Jos sinä tai joku vakuutetuista joutuu vakuutustapaukseen liittyvän viranomaistoimenpiteen tai oikeusprosessin kohteeksi, voimme lykätä vahingon
korvaamista, kunnes prosessissa annettu tuomioistuimen päätös on saanut lainvoiman.
7.2 Muista vakuutussopimuksista maksettava korvaus
(Vakuutussopimuslain 59 § ja 60 §)
Jos usea vakuutuksenantaja on myöntänyt samalle etuudelle vakuutuksen
saman vahingon varalta, on jokainen heistä vastuussa vakuutettua kohtaan
aivan kuin olisi yksin myöntänyt vakuutuksen. Mikäli etuus on vakuutusten
yhteenlasketun määrän mukaan ylivakuutettu, vakuutetulla ei kuitenkaan
ole oikeutta saada korvausta eri vakuutuksista yhteensä enempää kuin vahingon määrä.
Jos usea vakuutuksenantaja on vastuussa samasta vahingosta ja yhteenlasketut vastuumäärät ylittävät vakuutetulle kuuluvan korvauksen, jaetaan
vastuu vakuutuksenantajien kesken vastuumäärien suhteessa.

8. Mitä lakia sovelletaan, ja milloin sopimuksen mukaiset oikeudet vanhenevat? Keitä ehdot koskevat?
Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Suomen vakuutussopimuslakia 1994/543
ja Suomen lainsäädäntöä, ellei kansainvälisestä lainsäädännöstä muuta
johdu.
Vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun
korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa
vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan vakuutustapahtumasta tehty ilmoitus. Jos
korvausvaatimusta ei esitetä edellä vahvistetussa ajassa, korvauksen hakija
menettää oikeutensa korvaukseen.
Ellet ole päätökseemme tyytyväinen, voit nostaa kanteen meitä vastaan.
Kanne voidaan nostaa joko asianosaisen Suomessa sijaitsevan kotipaikan
käräjäoikeudessa tai meidän kotipaikkamme käräjäoikeudessa tai sen paikkakunnan käräjäoikeudessa, jolla vahinko tapahtui, ellei Suomen tekemistä
kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu. Päätökseemme liittyvä kanne
on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut kirjallisen
tiedon päätöksestä ja tästä määräajasta. Tämän määräajan jälkeen menetät oikeuden kanteen nostamiseen. Käsittely lautakunnassa keskeyttää
kanteennosto-oikeuden vanhentumisen.
Kaikkia vakuutussopimuksen määräyksiä sovelletaan muuttumattomina
myös vakuutettuihin.

9. Mitä vakuutusyhtiölle tehtävässä ilmoituksessa on
otettava huomioon?
Korvauksen hakijan on toimitettava meille vastuumme selvittämisessä tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Tällaisilla asiakirjoilla ja tiedoilla tarkoitetaan
esimerkiksi asiakirjoja ja tietoja, joista ilmenee, onko vakuutustapahtuma
tapahtunut, miten suuresta vahingosta on kyse ja kenelle korvaus on maksettava. Korvauksen hakijan on hankittava omalla kustannuksellaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten asianomaisen saatavilla. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon myös meidän mahdollisuutemme hankkia selvitys.
Kaikki meille tarkoitetut viestit ja selvitykset on toimitettava kirjallisessa
muodossa (kirje, faksi, sähköposti, sähköinen tallennusväline jne.) ja lähetettävä pääkonttoriimme tai vakuutussopimuksessa annettuun osoitteeseen.
Sopimuskieli on suomi tai ruotsi.

10. Peruuttamisoikeus
Vakuutuksenottajalla on oikeus perua vakuutussopimus, jos vakuutuksen
voimassaoloaika on vähintään 30 päivää, esimerkiksi jos vakuutuksen on
määrä olla voimassa vähintään kuukauden kestävän matkan ajan. Tällöin
vakuutuksenottajan on ilmoitettava Hanse Merkurille 14 päivän sisällä sopimuksen tekemisestä ja ennen vakuutuksen voimaantuloa, että hän haluaa perua sopimuksen.

Tietosuojalauseke

Sopimus- ja vahinkotapauksissa tiedot tallennetaan ja tarvittaessa
välitetään asianosaisille vakuutusalan ryhmittymille ja jälleenvakuuttajille sekä tarvittaessa valtuutetuille kolmansille osapuolille,
mikäli se on välttämätöntä sopimussuhteiden asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta. Toimitamme pyynnöstä tietoja vastaanottavien tahojen osoitteet.
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Luku II. Yleisiä määräyksiä
(Yleiset määräykset koskevat kaikkia Luvussa III mainittuja
vakuutuksia)

