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1.

Vakuutusehdoissa käytettyjä käsitteitä

Vakuutuksenottaja
Vakuutus on voimassa henkilöille, jonka tiedot löytyvät lentolipun ja tämän vakuutuksen vakuutusmaksun
laskusta sillä ehdolla, että kyseinen henkilön on kirjoilla väestötietojärjestelmässä Pohjoismaassa.
Vakuutuksen voimassaoloaika
Vakuutus astuu voimaan siitä ajankohdasta, kun tähän vakuutukseen liittyvä vakuutusmaksu on maksettu ja
sen voimassaolo päättyy samalla laskulla ilmoitetulta matkalta kotiin palattua. Sopimuksen tulee olla
allekirjoitettu ja maksettu viimeistään 24 tuntia ennen matkan lentolipussa ilmoitettua aikataulunmukaista
lähtöaikaa.
Konkurssi
Konkurssilla tarkoitetaan jokaisessa kohdassa voimassa olevan ruotsalaisen lainsäädännön mukaista tai
muiden maiden siihen rinnastettavassa olevassa lainsäädännössä sitä vastaavaa
maksukyvyttömyysmenettelyä.
Menomatka
Menomatkalla tarkoitetaan vakuutuksenottajan kotiosoitteesta alkavaa, Pohjoismaiden ulkopuolelle
suuntautuvaa matkaa.
2. Vakuutuksen voimassaolo
Vakuutus kattaa Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvat matkat.
Mikäli vakuutuksenottajalle lentolipun myöntänyt lentoyhtiö joutuu konkurssiin, korvaa vakuutus
vakuutuksenottajan uuden, alkuperäisten lentolippujen matkustusluokan mukaiset, ostamisesta aiheutuvat
kulut. Vakuutus korvaa ainoastaan kulut, joita ei muu taho, kuten esim. matkanjärjestäjä, lentoyhtiö,
kuljetusliike, toinen vakuutusyhtiö tai lainsäädännön mukaisesti korvata.
Mikäli konkurssi on alkanut ennen vakuutuksenottajan matkaa, korvataan lentolippu/lentolippujen hinta ilman
luottokorttikuluja, tätä tai muiden vakuutuksien vakuutusmaksua.
Mikäli vakuutuksenottaja on jo aloittanut matkansa yhtiön joutuessa konkurssiin, korvataan
lentolipun/lentolippujen hinta niiltä osin kuin matka on peruutettu, tai mikäli peruutetulla matkalla
tarkoitetaan paluumatkaa Pohjoismaahan, korvataan paluumatkasta Pohjoismaahan aiheutuvat kulut, ei
kuitenkaan luottokorttikuluja, tätä tai muiden vakuutuksien vakuutusmaksua.
Korvauksen enimmäismäärä on 2 500 € henkilöä kohden.

3. Vahingosta aiheutuvat toimenpiteet
Korvaukseen oikeuttava vahinko on ilmoitettava välittömästi. Myöhässä toimitettu ilmoitus tapahtuneesta
vahingosta aiheuttaa sen, että korvauksesta vähennetään se, mitä Accept on menettänyt vakuutuksenottajan
matkalipusta vähennettävästä konkurssiosuudesta siitä johtuen, ettei vakuutuksenottaja ole ilmoittanut
vahinkoa välittömästi. Vahinkoilmoituksen liitteeksi tulee toimittaa selvitys vahinkoilmoituslomakkeessa
ilmoitetuista tapahtumista.
4. Vakuutus ei kata
a) sellaisen lentoyhtiön lentolippuja, jotka ovat maksu/tulostusajankohtana yrityssaneerauksessa tai
rekisteröity Chapter 11 alle, tai on muulla tavalla maksukyvytön tai joutumassa konkurssiin.
b) lentoyhtiön konkurssista aiheutuvia seurausvahinkoja tai lisäkustannuksia.
c) vahinkoja, jotka liittyvät ydinonnettomuuden, sodan, sotaa vastaavan selkkauksen, sisällissodan,
vallankumouksen, terroristihyökkäyksen, mielenosoituksen, kapinan tai viranomaisten puutumisesta
vallankaappaukseen ja siitä aiheutuneeseen tuhoon, lakkoon, työsulkuun, saartoon tai muuhun vastaavaan.
5. Vakuutuksenantaja
Vakuutuksenantaja on Accept Försäkringsaktiebolag (publ), Box 2068, 174 02 Sundbyberg, Ruotsi
Y-tunnus (Ruotsi): 516401-6577

6. Korvausmaksut
Oikeus korvaukseen astuu voimaan, kun sopimuksen tehnyt osapuoli on suorittanut hänelle kuuluvat
velvollisuudet. Maksu tapahtuu 30 päivän sisällä siitä päivästä, kun sopimuksen tehnyt osapuoli on täyttänyt
hänelle kuuluvat velvollisuudet. Accept Försäkringsaktiebolag pidättää vakuutetun oikeuden korvauksiin
toiselta vahingon tai kustannusten korvauksiin velvolliselta.
7. Vakuutussopimukseen sovellettava laki
Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.
8. Päätöksestä valittaminen
Vakuutuksenantajan päätökseen tyytymätön voi näihin vakuutusehtoihin liittyvässä tapauksessa saada
päätöksen vahinkolautakunnan uudelleentarkistettavaksi. Saadaksesi lisätietoa, ota yhteyttä
vakuutusosakeyhtiö Acceptiin. Tyytymätön asiakas voi myös kääntyä Kuluttajien vakuutustoimiston puoleen.
Hän voi myös kääntyä tuomioistuimen, ensi sijassa käräjäoikeuden, puoleen.
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