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Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Peruutusvakuutus voi korvata, jos sinun on varauksen jälkeen peruutettava matka sairauden, kuole-
mantapauksen, avioeron, työnantajan konkurssiin tai kotonasi tapahtuvan ennakoimattoman ta-
pahtuman perusteella. Omavastuu on yleensä 10 %. Jos henkilö, joka on syynä peruutukseen, on yli 
70-vuotias, voi omavastuu olla suurempi.

Tuotetiedote on yhteenveto tuotteen ehdoista. Katso täydelliset ehdot 1250 osoitteesta  
www.accept.se/resebyra Tuotetiedotetta muutettiin viimeksi 28.9.2018.

Mitä vakuutus kattaa?
 DMatkajärjestelyn, joka on samassa 
laskussa kuin tämän vakuutuksen 
maksu, jos peruutuksen syynä on jokin 
seuraavista:
 Dakuutti sairaus,
 Dkuolemantapaus,
 Davioero,
 Dtyönantajan konkurssi,
 Dennakoimaton tapahtuma kodissasi.
 DEnimmäiskorvaus: 1 500 euroa/
vakuutus.

Missä vakuutusturva on voimassa?
 D Kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
 - Mahdolliset korvausvaatimukset on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa sekä 

toimitettava asianmukaiset ja totuudenmukaiset asiakirjat, jotta Accept voi arvioida asian.

Mitä vakuutus ei kata?
 x Matkajärjestely, joka on ostettu toisella 
laskulla. 

 Onko vakuutusturvalle mitään ra  
 joitteita?

 ! Vakuutuksenottajan peruutuksesta 
puuttuu voimassa oleva passi tai 
viisumi.

 ! Vakuutus ei ole voimassa raskaudessa.
 ! Peruutus on tehty tunnetun tilanteen 

perusteella.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 
Vakuutus kattaa peruutuksen varaustilanteen ja matkan lähtöajankohdan välisten tapahtu-
mien perusteella tehdyn peruutuksen.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutus maksetaan samanaikaisesti ja samalla tavalla kuin matkajärjestely maksetaan.

Miten irtisanon sopimuksen?
Jos vakuutuksen sovittu voimassaoloaika on enintään kuukausi, peruutusoikeutta ei voi käyttää.
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Muita tietoja
Vakuutusta myyvät toimittajat, joilla eivät tarjoa puolueettomaan ja henkilökohtaiseen 
analyysiin perustuvia neuvoja siinä merkityksessä kuin mitä Ruotsin vakuutusjakelua koskeva 
laki (Lag om försäkringsdistribution, SFS 2018:1219) tarkoittaa. Vakuutusmaksu sisältää 
vakuutuksen myyntikustannusten kattamiseksi provision, joka perustuu vakuutuksen hintaan. 
Vakuutusta ei voi ostaa suoraan Acceptilta. 

Accept-vakuutusyhtiö (publ) on tuotteen vakuutuksenantaja. Accept, yritysnumero  
516401-6577, on Ruotsin finanssivalvonnan (Finansinspektionen) alainen vakuutusyhtiö. 
Acceptin osoite on Gustavslundsvägen 147, 167 51 Bromma, Ruotsi. Muita yhteystietoja on 
osoitteessa www.accept.se.

Accept on nimittänyt Ruotsin finanssivalvontaan (Finansinspektionen) rekisteröidyn 
valitusvastaavan. Valitusvastaava käsittelee valituksia säännöllisesti. On myös mahdollista 
kääntyä jonkin toisen instanssin puoleen. Lisätietoja on Acceptin vetoomusohjeessa, joka on 
saatavissa osoitteen www.accept.se/allmanna-villkor kautta. 

Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Tietoja Acceptin henkilötietojen 
käsittelystä, suoraveloitusvaltuutuksesta ja peruutusoikeudesta/etämyyntidirektiivistä on 
osoitteessa www.accept.se/allmanna-villkor.

Tarvitsenko vakuutusta?
Ratkaiset itse vakuutuksen tarpeesi, mutta sinun ei tarvitse koskaan ostaa useita vakuutuk-
sia, jotka kattavat aivan saman asian. Katso taulukosta, voiko korvausta vaihtaa, jos sinulla on 
toinen vakuutusturva. Jos sinulla on useita vakuutuksia, sinulla on oikeus kääntyä korvauksen 
hakemisessa haluamasi vakuuttajan puoleen. 

Onko toinen korvaus, joka kattaa minut/matkakumppanini:
Lyhyt vakuutus, joka ei kata kaikkia varauksen henkilöitä. Kyllä
Lyhyt vakuutus, joka ei kata lentoveroja. Kyllä
Kotivakuutus ilman peruutussuojaa. Kyllä
Kotivakuutus, joka sisältää peruutussuojan. Ei
Erillinen peruutusvakuutus samalle matkalle toisesta yhtiöstä. Ei


