Uutiskirje 2019
Muutoksia Handelsbankenin Platinum-luottokorttien
vakuutuspakettiin
Tässä kirjeessä on Handelsbankenin Platinum-luottokorttien
kortinhaltijoille tietoa lyhyesti muutoksista, jotka ovat voimassa 1.9.2019
alkaen ostetuille matkoille ja tavaroille.

Matka- ja Ostoturvavakuutus voimassa 1.9.2019 alkaen
•

Handelsbankenin Platinum-luottokortteihin (Kortti ) tulee muutoksia koskien sekä
vakuutuksen enimmäiskorvausmäärää että vakuutuksen laajuutta. Tämä yhteenveto
kertoo vakuutussuojan muutoksista ja selvennyksistä, jotka toteutetaan
vakuutusehtojen kyseisten kohtien osalta.

•

Vakuutusoppaat sekä täydelliset vakuutusehdot löytyvät sivuiltamme:
Platinum, www.nordic.zurich.com/handelsbanken_fi

Seuraavat laajennukset ja selvennykset on sisällytetty vakuutusehtoihin
Ehtojen täydennys koskien lapsia, jotka eivät asu samassa taloudessa kortinhaltijan kanssa
Vakuutus kattaa myös lapset, jotka asuvat vakituisesti toisen huoltajan taloudessa ja perhekäsitteen
määrittely päätetään matkan maksamisen yhteydessä.

Selvennys koskien matka-käsitettä vakuutuksen voimassaoloaikana
Koskien Matkustaja-, Matkatavara-, Matkakassa-, Vastuu-ja Oikeusturvavakuutusta:
•

Vakuutus on voimassa vain silloin, kun vähintään 50 % yksityisen ulkomaanmatkan kokonaismatkakustannuksista koskien matkaa ja asumista on maksettu järjestäytyneelle matkatoimistolle, matkanjärjestäjälle tai hotellille ennen matkan alkua.

•

Vakuutus on voimassa ensimmäisten 90 päivän aikana Suomesta alkavilla yksityisillä
ulkomaanmatkoilla, laskettuna kunkin yksittäisen Suomesta alkavan matkan alkamisesta ja ilman
vaatimusta siitä, että paluumatka on varattu ennen matkan alkamista silloin kun vähintään 50 %
matkan kokonaiskustannuksista tälle ajalle on maksettu Kortilla ennen matkan alkua.
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•

Matkustettaessa ulkomaille omalla autolla, asuntovaunulla tai moottoripyörällä on matkan
kokonaiskustannuksista – polttoaine, lautta, hotelli, leirintäalue tai vastaava – oltava vähintään 50 %
maksettuna Kortilla ennen matkalle lähtöä Suomesta. Vaihtoehtoisesti on matkan aikana syntyneistä
kustannuksista arvoltaan vähintään 200 € (polttoaine, lautta, hotelli, leirintäalue tai vastaava) oltava
vähintään 50 % maksettuna Kortilla Suomesta lähdön jälkeen, mutta ennen vahinkotapahtumaa.
Matkasuunnitelma ja matkankokonaiskustannukset tulee näyttää toteen.

Sairauden tai onnettomuuden sattuessa matkalla
Täyden korvauksen saamiseksi kohdan 1.3.1 Sairauden tai vamman hoito tai kohdan 1.3.2 Matkan
keskeytyminen mukaan täytyy näiden kustannuksien (hoitokulut, matkakustannukset tutkimukseen ja
hoitoon, sekä pitkittyneestä oleskelusta johtuvat lisäkustannukset tai sairauskuljetus kotimaahan)
välttämättömyys olla paikallisen hoitavan lääkärin määräämä ja lisäksi Zurich Assistancen etukäteen
hyväksymä.

Vakuutuksen korvausmäärän muutokset
1.3.2. Matkan peruuntuminen
Vakuutusmäärä koskien matkan peruuntumista tai keskeytymistä sairauden tai onnettomuuden
seurauksena muuttuu enintään 2 500 € vakuutettua kohden ja korkeintaan 7 500 € per Kortti, niistä
kuluista joista vakuutettu on matkan järjestäjän matkaehtojen mukaan vastuussa.

1.3.6. Korvaus kuolemantapauksesta
Tapaturman aiheuttamasta vakuutetun kuolemasta muutetaan vakuutusmäärä 10 000 € 18 vuotta
täyttäneelle vakuutetulle. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen kun
tapaturmasta on kulunut yksi vuosi.

2. Matkatavaravakuutus
Matkatavaroiden vakuutusmäärä muuttuu korkeintaan 1 500 € per matka. Ei muutoksia vakuutuksen
omavastuuseen.

3. Matkakassavakuutus
Vakuutusmäärä koskien matkakassavakuutusta muuttuu enintään 750 € per nosto/vahinkotapahtuma.
Korkein korvausmäärä Kortin voimassaoloaikana pysyy samana 2 000 €. Ei muutoksia vakuutuksen
omavastuuseen.

6. Ostoturva- ja Omavastuuturvavakuutus
Vakuutusmäärä koskien Ostoturva- ja Omavastuuturvavakuutusta muuttuu enintään 1 000 € per vahinkotapahtuma ja korkeintaan 5 000 € Kortin merkittynä voimassaoloaikana. Ei muutoksia vakuutuksen
omavastuuseen.

Vakuutussuojan muutokset
1.3.1. Sairauden tai vamman hoito
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Rajoitukset koskien sairauden tai vamman hoitoa matkan aikana
Sairauden tai tapaturman aiheuttamat kustannukset matkan aikana korvataan enintään siihen asti kun 90
päivää on kulunut hoidon alkamisesta tai kun tapaturma on sattunut.
Hoitokuluihin ei enää sisälly
•

Kustannukset fysikaalisesta hoidosta matkakohteessa leikkauksen tai kipsauksen jälkeen, joka on
aiheutunut tapaturmasta matkan aikana.

•

Korjauskustannukset matkalla koskien silmälaseja, kuulolaitteita, hammasproteeseja, tukisidoksia ja korsetteja, sekä matkan aikana vaurioituneita proteeseja ja keinotekoisia elimiä.

•

Kustannukset koskien ensimmäistä kertaa hankittavia pysyviä lääkinnällisiä apuvälineitä
matkakohteessa

1.3.3 Matkan keskeytyminen
Jos käynnissä oleva matka on keskeytettävä sairauden tai onnettomuuden vuoksi korvausta ei makseta:
•

Ylimääräisistä majoituskustannuksista ennen kotiinlähtöä tai matkakustannuksista koskien uutta
menomatkaa matkakohteeseen.

•

Menetetyistä matkapäivistä sairaalassa vuodepotilaana olon johdosta tai ennenaikaisesta Suomeen
paluun johdosta.

1.3.4 Lentomatkan myöhästyminen
Jos vakuutetun lentomatka myöhästyy aikataulun mukaisesta lähdöstä, korvausta ei makseta
kustannuksista, jotka myöhästyminen aiheuttaa.

Muut vakuutusehdot pysyvät ennallaan.
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