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Vapaa-ajan matkustajavakuutus
Vakuutetut
Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, myös maksavat eläkeläisjäsenet. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun saakka,
jonka aikana jäsen täyttää 70 vuotta.
Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset. Lapsilla tarkoitetaan vakuutetun
omia lapsia ja lapsenlapsia, vakuutetun puolison lapsia sekä
vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvia
lapsia.
Vakuutettuina ovat yllämainitut henkilöt, joilla on vakinainen asunto Suomessa ja jotka pääasiallisesti oleskelevat
täällä. Tämä tarkoittaa, että jäsenellä on vakituinen osoite
Suomessa ja että hän oleskelee yli puolet vuodesta Suomessa.
Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen
eroaa tai erotetaan liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.

Voimassaolo
Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan matkoilla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla. Suomessa vakuutettu ei ole matkalla, kun hän on
asunnollaan, työpaikallaan, opiskelupaikallaan, vapaa-ajan
asunnollaan, matkalla edellä mainitusta paikasta toiseen tai
jos matkakohde on linnuntietä alle 50 kilometrin etäisyydellä edellä mainituista paikoista.
Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta matkan
alkamisesta.
Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa, eikä ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa
tai harrastuksissa.

Matkasairaus ja matkatapaturma
Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai sattuneen tapaturman aiheuttamat hoitokulut ilman ylärajaa. Vakuutuksesta korvataan
myös Turvan hyväksymä vakavasti loukkaantuneen tai sairastuneen vakuutetun kuljetus kotimaahan. Matkasairauden
hoitokuluja korvataan enintään 90 päivää hoidon alkamisesta ja matkatapaturman hoitokuluja enintään kolme
vuotta tapaturman sattumisesta.
Matkasairaus on odottamaton ja äkillinen lääkärinhoitoa
vaatinut sairaus, joka lääketieteellisen kokemuksen mukaan
on saanut alkunsa matkan aikana. Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset ovat olleet kesken ennen mat-

kalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana. Matkustajavakuutuksesta korvataan kuitenkin myös ennen matkaa olleen sairauden äkillisen ja odottamattoman pahenemisen ensiapuluonteisen hoidon kuluja matkakohteessa,
mutta ei muita vakuutusehdoissa mainittuja kustannuksia,
kuten esimerkiksi sairaankuljetusta takaisin Suomeen.
Matkatapaturma on matkalla sattunut äkillinen ja ulkoinen tapahtuma, josta aiheutuu ruumiinvamma vakuutetun
sitä tahtomatta. Matkatapaturmana pidetään myös hukkumista, kaasumyrkytystä, lämpöhalvausta, auringonpistosta,
paleltumista sekä huomattavasta paineen vaihtelusta syntynyttä vammaa, ellei vakuutettu ole itse näitä aiheuttanut.
Myös äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen aiheuttama
lihaksen tai jänteen venähdysvamma matkalla katsotaan
matkatapaturmaksi, ellei sen syynä ole vakuutetun sairaus
tai ruumiinvika. Lisäksi edellytetään, että lääkärinhoito on
aloitettu 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta.
Täydellinen luettelo korvattavista ja korvauksen ulkopuolelle jäävistä hoitokuluista on vakuutusehdoissa.

Matkan peruuntuminen, keskeytyminen ja matkalta myöhästyminen
Matkan peruuntumisella tarkoitetaan matkalle lähdön estymistä. Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan alkaneen matkan muuttumista. Vakuutetun matkan peruuntuminen tai
keskeytyminen korvataan, kun niiden syynä on vakuutetun
tai lähiomaisen odottamaton sairastuminen, tapaturma tai
kuolema. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.
Peruuntumisen tai keskeytymisen syynä voi olla myös vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut merkittävä vahinko, joka edellyttää läsnäoloa vahinkopaikalla.
Vakuutettu myöhästyy matkalta, jos hän ei ehdi etukäteen varaamansa lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan tai
jatkoyhteyden alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla.
Myöhästyminen korvataan, jos sen syynä on vakuutetun
matkallaan käyttämää yleistä kulkuneuvoa kohdannut sääeste, luonnonmullistus, tekninen vika, liikennevahinko tai rikollinen teko tai jos vakuutetun matkallaan käyttämä yksityinen kulkuneuvo joutuu liikennevahinkoon.
Matkan peruuntumis- ja keskeytymistilanteissa lähiomaisella tarkoitetaan seuraavia henkilöitä:
• avio- tai avopuoliso
• vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa lapset ja lastenlapset
• vakuutetun kanssa samassa taloudessa vakinaisesti
asuvat muut kuin omat lapset
• vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa vanhemmat, otto- ja isovanhemmat sekä sisarukset ja sisaruspuolet
• miniät ja vävyt
• yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut matkan
Matkan keskeytymisen kuluina korvataan ennenaikaisen
kotiinpaluun matkakuluja silloin, kun matka keskeytyy luonnonkatastrofin, aseellisen selkkauksen tai terrori-iskun takia.

Jos vakuutettu keskeyttää matkansa matkakohteen kriisitilanteen takia, vakuutuksesta ei korvata muita vakuutusehdoissa mainittuja matkan keskeytymisestä aiheutuneita kuluja, kuten etukäteen maksettuja, käyttämättä jääneitä palveluita ja korvausta menetetyistä matkapäivistä

Matkavakuutuskortti ja apu ongelmatilanteissa
Jäsenkortti, joka toimii myös matkavakuutuskorttina, on toimitettu vakuutuksen piiriin kuuluville jäsenille. Matkavakuutuskortin voi ladata myös Turvan mobiilisovelluksen kautta,
jos käytössä on tähän soveltuva älypuhelin. Lisätietoa osoitteesta www.turva.fi/taskuturva..Kortti kannattaa pitää matkalla mukana ja esittää ulkomailla hoitolaitoksessa. Näin
hoitolaitos voi todeta, että asiakkaalla on voimassa oleva
matkavakuutus.
Turva tekee yhteistyötä kansainvälisen hälytyskeskuksen
SOS-Internationalin kanssa, joka auttaa matkailijoita ulkomailla sattuneissa sairaus-, onnettomuus- ja kuolemantapauksissa. SOS:iin voi ottaa yhteyttä myös muissa kuin hätätapauksissa. Se voi esimerkiksi neuvoa lähimmän luotettavan lääkäriaseman sijainnin tai auttaa, jos hoitolaitos ei
suostu lähettämään laskua Turvaan. Hälytyskeskus päivystää ympäri vuorokauden ja palvelee myös suomen kielellä.
Myös Suomen edustustoista voi pyytää apua hätätilanteissa.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Vakuutetut
Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, myös maksavat eläkeläisjäsenet. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun saakka,
jonka aikana jäsen täyttää 70 vuotta.
Vakuutettuina ovat yllämainitut henkilöt, joilla on vakinainen asunto Suomessa ja jotka pääasiallisesti oleskelevat
täällä. Tämä tarkoittaa, että jäsenellä on vakituinen osoite
Suomessa ja että hän oleskelee yli puolet vuodesta Suomessa.
Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen
eroaa tai erotetaan liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.

Voimassaolo
Vakuutus on voimassa vapaa-aikana kaikkialla maailmassa.
Henkilöillä, joilla ei ole työsuhdetta ja jotka eivät ansiotarkoituksessa harjoita yritystoimintaa, vakuutus on voimassa kokopäiväisesti.
Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa, eikä ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa
tai harrastuksissa.

Tapaturma
Tapaturma on äkillinen ja ulkoinen tapahtuma, josta aiheutuu ruumiinvamma vakuutetun sitä tahtomatta. Tapaturmana pidetään myös hukkumista, kaasumyrkytystä, lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista sekä huomattavasta paineen vaihtelusta syntynyttä vammaa, ellei
vakuutettu ole itse näitä aiheuttanut. Myös äkillisen liikkeen
tai voimanponnistuksen aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma katsotaan tapaturmaksi, ellei sen syynä ole
vakuutetun sairaus tai ruumiinvika. Lisäksi edellytetään, että
lääkärinhoito on aloitettu 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta.
Jos tapaturmana korvattavasta vammasta riippumattomat seikat, kuten esimerkiksi olemassa oleva sairaus, ovat

vaikuttaneet vamman syntyyn tai sen paranemisen pitkittymiseen, maksetaan vakuutuksesta korvauksia vain siltä osin,
kuin hoidon katsotaan lääketieteellisin perustein aiheutuvan
tapaturmana korvattavasta vammasta. Esimerkiksi tapaturmavamman taustalla saattaa olla iän mukanaan tuomia kulumia ja rappeutumia, joita ei katsota tapaturman seurauksiksi.

Tapaturman hoitokulut
Tapaturman hoitokuluja korvataan tapaturmaa kohti enintään vahinkohetkellä voimassa olleeseen vakuutusmäärään
asti. Hoitokuluista vähennetään omavastuu kertaalleen jokaista tapaturmaa kohti. Vakuutuksen päättymisen jälkeen
hoitokuluja korvataan enintään yhden vuoden ajalta.
Täydellinen luettelo korvattavista ja korvauksen ulkopuolelle jäävistä hoitokuluista on vakuutusehdoissa.

LISÄTIETOJA
Jäsenvakuutuksen tarkempi sisältö ja vakuutuksessa olevat
rajoitukset ovat vakuutusehdoissa. Ne löytyvät KTK:lle räätälöidyiltä Turvan palvelusivuilta www.turva.fi/ktk. Vakuutusehdot saa myös Turvan toimipaikoista tai pyytämällä palvelunumerosta 01019 5110.
KTK ry on ottanut jäsenilleen myös matkatavaravakuutuksen vapaa-ajan matkoille, ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sekä Järjestövakuutuksen järjestötehtäviin.
Lisätietoa näistä vakuutuksista Turvan palvelusivuilla
www.turva.fi/ktk.

