
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?
Matkatavaravakuutuksella vakuutat matkalle mukaan ottamaasi ja matkalla hankkimaasi henkilökohtaista omaisuutta. 
Matkatavaroihin kuuluvat myös passi ja matkaliput. Matkatavaravakuutus on perhekohtainen, joten se kattaa kaikkien 
samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten matkatavarat. Matkavastuu- ja oikeusturvavakuutukset on otettava erik-
seen osana kodin vakuutusta. 

Mitä vakuutus kattaa?

Matkavakuutuksen kohteena ovat matkatavarat valittuun vakuutusmää-
rään asti vakuutustapahtumaa kohti. Matkatavaroilla tarkoitetaan koti-
talouskäyttöön tarkoitettua tavanomaista koti-irtaimistoa sekä passia ja 
matkalippuja. Vakuutukseen sisältyy lisäksi sellainen vuokrattu tai lainattu 
omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen vakuutettavaan 
koti-irtaimistoonsa. Rahat, maksuvälineet ja arvopaperit ovat vakuutuksen 
kohteena 500 euroon saakka. Yksittäiset esineet ja kokoelmat sisältyvät 
matkatavaroihin enintään 10.000 euroon saakka, ei kuitenkaan yli vakuu-
tusmäärän. Matkatavaravakuutuksen matkakohtainen voimassaoloaika on 
kirjattu vakuutuskirjalle. Vakuutus kattaa äkillisiä ja ennalta-arvaamat-
tomia 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.

Huom! Vakuutusta koskevat tiedot jatkuvat paperin kääntöpuolelle.

Mitä vakuutus ei kata?

toiminimen, avoimen yhtiön, kommandiitti- tai osakeyhtiön, yhdis-
tyksen tai muun yhteisön käytössä olevaa tai omistamaa tai vakuu-
tetun muuten työ- tai toimeksiantosuhteen perusteella haltuunsa 
saamaa omaisuutta

ulkopuoliselle vuokrattua irtaimistoa

irtaimistoa ulkomailla

näyttelyyn annettua irtaimistoa

moottoriajoneuvoja, moottorikäyttöisiä kulkuvälineitä, perävaunuja, 
matkailuperävaunuja, niiden osia eikä niihin kiinnitettyjä varusteita

moottori- ja purjeveneitä sekä niissä pysyvästi säilytettäviä varus-
teita

ilma-aluksia, riippu- ja varjoliitimiä

vakuutetun nykyiseen tai aikaisempaan liiketoimintaan liittyvää käyt-
tö- ja vaihto-omaisuutta

eläimiä

tietovälineisiin sisältyviä tietoja ja tiedostoja ja ohjelmia

käsikirjoituksia, tutkielmia, opinnäytteitä ja muita vastaavanlaisia 
asiakirjoja

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Matkatavaravakuutus ei korvaa:

 vahinkoa, jonka syntyyn on selvä syy-yhteys viranomaismääräysten 
laiminlyönnillä tai suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakenne-, 
perustamis- tai asennusvirheellä taikka rakentamismääräysten, ra-
kentamista koskevien ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisella 
rakentamisella taikka työvirheellä, käyttövirheellä, keskeneräisyydel-
lä, puutteellisuudella tai ikääntymisellä

säätö- ja kunnossapitotoimia, ennakko- ja määräaikaishuoltoa, puh-
distamista, jäätyneen putken sulattamista, tukkeutuneen putken tai 
laitteen puhdistus- tai avaamistoimia, toimintahäiriöiden poistamista 
eikä näiden yhteydessä vaihdettavia osia

varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja –paikkaa 
ei voida tarkoin määritellä

katoamisesta tai unohtamisesta aiheutunutta vahinkoa

kulumisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutuvaa 
vahinkoa

tulvan, aallokon, jäiden liikkumisen tai routimisen aiheuttamaa 
vahinkoa, vaikka se olisi seurausta rankkasateesta.



Missä vakuutusturva on voimassa?

Matkatavaravakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa matkalla, jonka vakuutettu tekee vähintään 50 kilometrin etäisyydelle normaaliin elinympä-
ristöön kuuluvasta Suomessa sijaitsevasta asunnostaan, työpaikastaan, opiskelupaikastaan tai vapaa-ajan asunnostaan.

Mitkä ovat velvoitteeni? 

Sopimusta tehtäessä tulee antaa oikeat tiedot 
• vakuutettavasta kohteesta ja sen käytöstä 

maksaa vakuutusmaksu ajallaan

noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita

ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista

vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Pohjantähdelle

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

Laskutus 1-12 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


