
Henkilövahingot kattava matkavakuutus on aina suositeltava. 
Matkavakuutuksella saat turvaa myös matkatavaroille. Vakuutus- 
yhtiöiden ehdoissa on eroja, joten tutustu omaan vakuutukseesi.

Matkalla voi sattua



Fiksu varautuu
Finanssialan Keskusliiton tutkimuksen mukaan 31 prosenttia suomalaisista 

uskaltautuu matkaan ilman matkavakuutusta. Opiskelijoista peräti 45 prosenttia 

matkustaa ilman vakuutusta. Jopa 38 prosenttia suomalaisista uskoo virheellisesti, 

että Suomen valtio järjestää kansalaisilleen kotiinkuljetuksen matkalla sattuneen 

vakavan sairauden tai tapaturman kohdatessa.(1  

Pääsääntöisesti Suomen kansalainen on matkustaessaan aina itse vastuussa 

itsestään. Suomessa pysyvästi asuva henkilö on oikeutettu välittömään 

sairaanhoitoon toisessa EU-maassa, mutta tämä oikeus ei kata esimerkiksi 

kotiuttamisesta aiheutuvia kustannuksia.
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Matkustajavakuutus korvaa mm: Matkatavaravakuutus korvaa mm:

 matkasairauden tai –tapaturman hoitokulut

 vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymän 
 sairaskuljetuksen kotimaahan

 kuolemantapauksessa kotiinkuljetuksen tai 
 hautauskulut ulkomailla

 matkan peruuntumisen ja keskeytymisen 
 vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa

 matkatavaroiden varkaus- ja rikkoontumis- 
 vahingot

 välttämättömyystarvikkeiden hankinta- 
 kustannukset matkatavaroiden myöhästyessä



Sukeltajantauti Eilatissa

Mika sai Eilatin sukellusreissulla sukeltajantaudin 
ja joutui 2 viikoksi tehohoitoon. Sen jälkeen hänet 
tuotiin Suomeen ambulanssilennolla. Hoito jatkui 
suomalaisessa sairaalassa. Mikan matkavakuutus, 
jossa oli laajennettu turva laitesukellusta varten, 
korvasi sairaalahoidot ja ambulanssilennon Suomeen. 
Myös matkan keskeytyminen korvattiin. Vakuutuksen 
korvaamat kulut olivat yli 100 000 euroa.



Vakuutuksen voimassaoloaika
Matkavakuutus voi olla jatkuva tai matkakohtainen. Se on voimassa ulkomaan 

matkoilla ja usein myös kotimaan matkoilla. 

Jatkuva matkavakuutus on voimassa yleensä 3 kuukautta tai 45 vuorokautta 

yhtäjaksoisesti kestävällä matkalla. Tarvittaessa jatkoajasta ja lisämaksusta voi sopia 

vakuutusyhtiön kanssa ennen matkaa.



Tarvitsetko matkakohtaisen vai jatkuvan matkavakuutuksen?

Riittääkö matkustajavakuutus vai tarvitsetko turvaa myös matkatavaroille?

Selvitä, sisältyvätkö lapset vanhempien vakuutukseen.

Selvitä, kuuluvatko lomaharrastuksesi vakuutuksen korvauspiiriin.

Matkavakuutuksissa on eroja. Tutustu vakuutuksesi sisältöön. 

Ota mukaan tärkeät puhelinnumerot, mm. luottokortin katoamisilmoitus ja
vakuutusyhtiön hätänumero.

On hyvä ottaa mukaan kaksi maksukorttia, joista toista säilytät hotellin tallelokerossa. 

Jätä yhteystietosi ja matkasuunnitelmasi yhteyshenkilölle kotimaassa. 

Luottokorttiisi tai ay-jäsenyyteesi saattaa liittyä matkavakuutus. Tarkista sen laajuus.

Matkailijan muistilista



Laukkuvaras Fuengirolassa

Fuengirolassa ohiajava mopoilija nappasi Eilan 
kassin. Siinä menivät passi, kännykkä, maksu-
kortti, rahat ja lääkkeet. Matkavakuutus korvasi 
vahingon, eli uuden maksukortin ja väliaikaisen 
passin hankintakulut, anastetut rahat (63 €), 
kännykän, lääkkeet sekä laukun. 



Matkavakuutuksen saat kätevimmin 
netistä tai soittamalla vakuutusyhtiöön. 

Lisää tietoa matkavakuutuksista ja turvallisesta 
matkustamisesta:
 vakuutusyhtiöiden nettisivut
 www.fine.fi
 www.formin.fi 
 www.fkl.fi 


