Ulkomaanmatkavakuutus
Vakuutustuotteen tuoteseloste

Vakuutusyhtiö: Tryg (Moderna Försäkringar), Ruotsi, Y-tunnus 516403–8662
sivuliike yhtiölle Tryg Forsikring A/S,
Danmarkin, Y-tunnus 24260666

Tuote: Eurocard Corporate Gold
RF 04-1923-01

Tämä tuoteseloste sisältää vakuutuksen lyhyen kuvauksen. Tuoteseloste ei ole täydellinen kuvaus siitä, mitä vakuutus kattaa ja
ei kata. Korttisi verkkosivustolla voit aina nähdä vakuutuksen ehdot.

Millaisesta vakuutuksesta on kyse?
Tämä vakuutus on pakollinen ryhmävakuutus, ja se sisältyy Eurocard Corporate Gold -korttiisi. Se täydentää tavallisen
matkavakuutuksesi matkasuojaa ja suojaa sinua matkustettaessa ulkomailla. Kortinhaltija on vakuutettu, samoin kuin henkilöt, jotka
ovat saman työnantajan palveluksessa, jos heidän matkansa on maksettu kortilla.

Mitä vakuutus sisältää?

Mitä vakuutukseen ei sisälly?

Perussuoja







Kuljetuksen myöhästyminen
- lennon tai muun yleisen kulkuvälineen
myöhästyminen
- myöhästyminen matkalta



Matkatavaroiden myöhästyminen
- 2 tunnin kuluttua
- 48 tunnin kuluttua



Korvaus kustannuksista, jotka kuljetusyhtiö on jo
korvannut tai jotka muu vakuutus korvaa.
Korvaus kustannuksista, jotka toinen osapuoli voi
korvata, tai lain, yleissopimuksen tai muun
vakuutuksen tai vastaavan suojan tai
vahingonkorvauksen mukaiset korvaukset.
Korvaus kustannuksista, jotka johtuvat
konkurssista, valtion väliintulosta, lakosta,
työsulusta tai muista ammattiyhdistystoimenpiteistä.

Käteisnostosuoja

.

Lisävakuutukset
Lisävakuutuksia ei ole saatavana.

Onko olemassa rajoituksia siitä, mitä
vakuutus kattaa?

!
!

!

Vakuutus koskee matkoja, jotka kestävät
enintään 90 päivää.
Vakuutusetuuksia sovelletaan tilinhaltijoihin,
jotka ovat maksaneet vähintään 50 % matkasta
kortilla. Jos kortilla on maksettu alle 100
prosenttia matkalipuista, korvaus pienenee
siten, että se vastaa suhteellisesti vastaavaa
osaa korvaussummasta.
Kaikissa kohdissa on erityisiä rajoituksia, ja
suosittelemme että luet vakuutusehdot
lisätietoja varten.

Missä vakuutusturva on voimassa?



Vakuutus on voimassa ulkomaanmatkoilla kaikkialla maailmassa, eikä se siten ole voimassa kotimaassa
matkustettaessa Vakuutetun kotimaa on se maa, jossa vakuutetun pääasiallinen asunto ja koti sijaitsee, ja jossa
hän oleskelee vakituisesti yli 183 päivää vuodesta.

Mitkä ovat velvollisuuteni?
•
•
•

Vahingon tapahduttua ota meihin yhteyttä välittömästi.
Olet velvollinen antamaan tarvittavat tiedot, jotta voimme päättää, onko vahinkosi korvattavissa.
Olet velvollinen noudattamaan ehdoissa kuvattuja turvallisuusmääräyksiä ja huolellisuusvaatimuksia.

Milloin ja miten minun on maksettava?
Tiliin liitetyistä vakuutusetuuksista on sovittu SEB Kort Bank AB:n ja Moderna Försäkringar -yhtiön välisellä
ryhmävakuutussopimuksella. Siksi sinun ei tilinhaltijana tarvitse maksaa vakuutusmaksua Moderna Försäkringar -yhtiölle.

Milloin vakuutus alkaa ja päättyy?
Vakuutusetuudet ovat voimassa niin kauan sinulla on kortti ja Moderna Försäkringar -yhtiön ja SEB Kort Bank AB:n välinen
ryhmävakuutussopimus on voimassa.

Miten voin irtisanoa sopimuksen?
Jos et halua säilyttää korttiisi sisältyviä vakuutusetuuksia, katso kortin liikkeeseenlaskijan yhteystiedot.

