
Matkatavaravakuutus 
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Suomi
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on?
Yrityksen ja yrityksen henkilökunnan matkatavaraturva ja esittelyturva antavat turvaa omaisuusvahingoille. Laajuuden 
ja omavastuut voit valita itse. 

Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutuksen kohteena ovat matkatavarat ja näyttelytavarat valittuun vakuu-

tusmäärään asti vakuutustapahtumaa kohti. Vakuutus on voimassa matkalla, 

jonka vakuutettu tekee vähintään 50 kilometrin etäisyydelle normaaliin 

elinympäristöön kuuluvasta Suomessa sijaitsevasta asunnostaan, työpai-

kastaan, opiskelupaikastaan tai vapaa-ajan asunnostaan. Matkatavarava-

kuutuksen matkakohtainen voimassaoloaika on kirjattu vakuutuskirjalle. 

Vakuutus kattaa äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia omaisuusvahinkoja alla 

olevan listan mukaan mikäli ne ovat valittu vakuutettavaksi.

tulipalo

rikos

matkatavaran katoaminen (matkanjärjestäjän tai kuljetusyrityksen 
kuljetettavaksi annettu matkatavara)

matkatavaran rikkoutuminen. Rikkoutuminen kattaa myös sähköil-
miö-, luonnonilmiö- ja putkivuotoriskit.

Mitä vakuutus ei kata?

matkan aikana lainattua tai vuokrattua omaisuutta

muuttotavaroita

autoa, matkailuautoa, matkailuvaunua, perävaunua tai venettä ja 
edellä mainittujen kulkuneuvojen varusteita

maksuvälineitä

käsikirjoituksia ja kokoelmia

eläimiä ja kasveja

näyttely- ja esittelytavaroita (jos teet pelkän matkatavaraturvan)

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Vakuutuksen kohteena ovat tavarat 5.000 euron enimmäismäärään asti, 

kun niitä säilytetään:

 autossa

 matkailuautossa

 matkailuvaunussa

 perävaunussa

 veneessä

Missä vakuutusturva on voimassa?

Matkatavaravakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, enintään 90 vuorokautta kestävällä matkalla.

Mitkä ovat velvoitteeni? 

Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot vakuutettavasta kohteesta 

maksaa vakuutusmaksu ajallaan

noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita

ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista

vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot vakuutusyhtiöille 

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

Laskutus 1-6 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

Vakuutusturva alkaa, kun Pohjantähti tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Pohjantähden oikeus irtisanoa vakuutus on rajoitettu yhtiön yleisissä sopimusehdoissa lueteltuihin tilanteisiin. Tällainen tilanne on kysymyksessä 
esimerkiksi, jos vakuutuksenottaja ei ole suorittanut vakuutusmaksua vakuutussopimuksen mukaisesti. Pohjantähdellä on oikeus irtisanoa vakuutus 
päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Miten irtisanon sopimuksen? 

kirjallisesti ilman irtisanomisaikaa


