
Yleistä vakuutuksesta
Vakuutus kattaa summan, jonka olet maksanut lentolipustasi konkurs-
siin menneelle lentoyhtiölle, joka on konkurssin vuoksi peruuttanut 
lentosi. Vakuutus korvaa lentolipustasi aiheutuneet kustannukset 
mahdollisessa lentoyhtiön konkurssitilanteessa. Lentojen ja vakuu-
tuksen tulee olla merkitty samaan varausvahvistukseen/kuittiin. 
Vakuutuksen ottamisen ehtona on, että lentolipun hinta on vähintään 
150 euroa.

Matkavakuutukset voivat jossain määrin sisältää tämän vakuutuksen 
kattamien tapahtumien vakuutusturvan. Vakuutustarvetta arvioitaessa 
on otettava huomioon myös tällaisen vakuutuksen kattavuus ja 
omavastuu.

Kenen hyväksi vakuutus on voimassa
Vakuutus on voimassa henkilön hyväksi, joka asuu vakituisesti 
 Suomessa ja jolla on voimassaoleva Kela-kortti.

Vakuutus on voimassa henkilön hyväksi, joka on ostanut vakuutuk-
sen kanssa samanaikaisesti lentolipun ja vakuutusmaksu on merkitty 
samaan varausvahvistukseen/kuittiin kuin henkilön lentolippu.

Mitä vakuutus kattaa
Lähdön peruuntuminen
Vakuutus maksaa korvauksen ostamastasi lentolipusta silloin, kun 
lähtö peruutetaan konkurssin takia. Vakuutus korvaa niin yksityisen 
kuin virkamatkan, kun lähtökenttä on Pohjoismaissa.

Kotimatkan peruuntuminen
Jos olet jo lähtenyt matkalle konkurssin tapahtuessa, sinulle korvata-
an alkuperäisen lipun paluumatkan osuuden Pohjoismaihin. Korvaus 
maksetaan ainoastaan sellaisesta lentomatkasta/lentolipusta, johon 
konkurssi vaikuttaa.

Vakuutus korvaa summan, jonka olet maksanut konkurssiin menneen 
yhtiön lentolipusta. Korvauksen enimmäismäärä on 2 700 euroa 
henkilöä kohden. Korvausta ei makseta, jos korvattava summa on 
vähemmän kuin 150 euroa henkilöä kohden. Oikeus korvaukseen 
edellyttää, että olet toiminut vakuutusehtojen mukaisella tavalla.

Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että vakuutus ote-
taan samanaikaisesti lentolippua ostettaessa ja merkitään samaan 
varausvahvistukseen/kuittiin kuin lentolippu ja että vakuutus otetaan 
ja maksetaan viimeistään 24 tuntia ennen matkan suunniteltua 
alkamisajankohtaa.

Mitä vakuutus ei korvaa, esimerkkejä
Vakuutus ei ole voimassa: 
•  jos lentolippu on maksettu kokonaan tai osittain ennen  
  vakuutusmaksun maksamista

•  jos matkajärjestelyt on peruutettu sellaisen konkurssin takia,  
  jonka valmismatkaliikkeistä annetun lain mukainen matkanjär 
  jestäjän Kilpailu- ja kuluttajavirastolle asettama vakuus tai vas 
  taava kattaa, tai joka on peruutettu viranomaispäätöksellä

•  jos kyseessä on sellaisen lentoyhtiön konkurssi, joka on vakuu- 
  tuksen ostohetkellä velkasaneerausmenettelyn kohteena tai  
  joka on muuten maksukyvytön, asetettu konkurssiin tai on  
  muun vastaavaan menettelyn kohteena

•  muiden kulujen kuin lentolipun hinnan osalta

Vakuutus ei myöskään korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut vakuu-
tusehdoissa tarkemmin määritellystä ylivoimaisesta esteestä (force 
majeure).

Täydelliset korvausrajoitukset ovat vakuutusehdoissa

Omavastuu 
Vakuutuksen omavastuu on 20 euroa/henkilö.

Vakuutusmaksu
Vakuutusmaksu on 10 euroa. Vakuutus tulee ottaa ja maksaa vähin-
tään 24 tuntia ennen matkan suunniteltua alkamisajankohtaa.

Vahinkoilmoitus
Korvausta on haettava Solidilta mahdollisimman pian vahingon 
tapahduttua. Korvausta haettaessa vakuutetun on toimitettava Soli-
dille ne asiakirjat, jotka Solid kulloinkin katsoo tarvitsevansa voidak-
seen arvioida, onko vakuutetulla oikeutta korvaukseen. Vakuutetun 
tulee antaa Solidille myös valtakirja sellaisten tietojen saamiseksi, 
joita Solid katsoo tarvitsevansa asian käsittelyssä.

Vahinkoilmoitukseen tulee liittää: 
•  asiakirja, josta selviää, milloin ja mihin hintaan lentolippu on  
  ostettu

•  tieto siitä, miten lentolippu on maksettu tieto siitä, mitä pankki-  
  tai luottokorttia on käytetty lentolipun maksamisessa.

Jos vakuutettu on oikeutettu saamaan vahingosta korvausta myös 
muusta vakuutuksesta, se tulee ilmoittaa vahinkoilmoituksessa.

Vahinkoilmoitus lähetetään osoitteeseen: 
SOS International  
c/o Solid Försäkring 
Box 608 
SE- 182 16 Danderyd 
Sweden

Asiakaspalvelu: +358 9 61 31 5065 
Sähköposti: sos@sos.dk

VAKUUTUS LENTOYHTIÖN  
KONKURSSIN VARALTA
Saat korvausta, jos olet varannut matkan lentoyhtiöltä, joka menee konkurssiin ja matkasi peruutetaan. Turva on 
voimassa ennen matkan suunniteltua alkamisajankohtaa ja matkan aikana. Vakuutus koskee sinua ja vakuutuksen 
kanssa samanaikaisesti ostamaasi lentolippua. Vakuutus ja lentolippu tulee olla merkitty samaan varausvah-
vistukseen/kuittiin, jotta vakuutus olisi voimassa.
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Matkakohtainen turva



Vakuutusaika
Vakuutus voimassaolo alkaa kun lentolippu on ostettu, vakuutus on 
merkitty samaan varausvahvistukseen/kuittiin kuin ostettu matka ja 
kun vakuutusmaksu on maksettu. Vakuutuksen voimassaolo lakkaa, 
kun vakuutettu palaa matkalta kotiin. 

Peruutusoikeus ja vakuutuksen irtisanominen  
Kuluttajansuojalain (38/1978) etämyynti- ja kotimyyntisäännösten 
mukaan vakuutuksilla ei ole peruuttamisoikeutta.

Vakuutussopimuslain (543/1994) mukaan vakuutuksenottajalla on 
oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskau-
den aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Irtisanomisoikeutta 
ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika 
on lyhyempi kuin 30 päivää. Solidilla on oikeus periä vakuutusmaksu 
siltä ajalta, jonka vakuutus on ollut voimassa.

Vakuutuksenantajalla on vakuutussopimuslaissa säädetyin perustein 
oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana tietyissä tilanteissa, 
joissa vakuutettu on menetellyt vilpillisesti, laiminlyönyt velvol-
lisuuksiaan tai on tapahtunut vakuutuksenantajan vastuun kannalta 
vahingonvaaraa lisäävä muutos.

Vakuutuksenantaja
Solid Försäkringsaktiebolag

Rekisteritunnus:  516401-8482 (Ruotsin Bolagsverketin  
   rekisteröimä yhtiö) 
Päätoimiala:  vakuutustoiminta 
Käyntiosoite:  Ekslingan 8, 254 67 Helsingborg, Ruotsi 
Postiosoite:  Box 22068, 250 22 Helsingborg, Ruots 
Puh.   +46 771 113 113 
Sähköposti:  kunder@solidab.se 

Solid on vakuutusyhtiö, joka on harjoittanut toimintaa vuodesta 
1993. Ruotsissa Solidilla on kolme miljoonaa asiakasta. Solidilla on 
pääkonttori Helsingborgissa, on Ruotsin Finanssivalvonnan valvon-
nassa ja yhtiöllä on lupa harjoittaa vakuutustoimintaa.

Yhteistyökumppani Suomessa
Oy SRG Finland Ab 
Rekisterinumero:  1925 453 – 7  
Postiosoite:  Urho Kekkosen katu 3 B 
   FI-00100 Helsinki 
   Suomi

Solid myy tätä vakuutustuotetta Suomessa yllä mainitun yhtiön 
kautta.

Valvonta
Vakuutuksenantaja on Ruotsin finanssivalvonnan (Finansinspektionen) 
valvonnassa ja sillä on oikeus harjoittaa vakuutustoimintaa.

Finansinspektionen 
Box 7821  
SE-103 97 Stockholm 
Sverige 
Puh. +46 (0)8 787 80 00  
Kotisivu: www.fi.se  
Sähköposti: finansinspektionen@fi.se

Toiminta on myös Suomen finanssivalvonnan valvonnan alaista.  
   PL 103, 00101 Helsinki 
Puh.   010 831 51  
Kotisivu:  www.finanssivalvonta.fi 
Sähköposti: kirjaamo@finanssivalvonta.fi

Lainsäädäntö
Nämä etukäteistiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti ja 
tähän vakuutukseen sovelletaan Suomen lakia.

Etukäteistietoa ja sopimusehtoja on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. 
Vakuutuskauden aikana yhteydenpito tapahtuu suomeksi tai ruotsiksi.

Jos yhteisymmärrystä ei synny
Mikäli olet tyytymätön Solidin tekemään päätökseen tai muuhun 
Solidin tuotteita ja palveluita koskevaan asiaan, kehotamme sinua 
ottamaan yhteyttä Solidiin. 

Vakuutettu voi myös viedä asian maksuttomasti seuraavan ulkopuoli-
sen tahon käsiteltäväksi:

Kuluttajariitalautakunta
Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin, 
joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisissä erimielisyyksissä. Lautakunnan yhteystiedot ovat:

Hämeentie 3 
PL 306 
00531 Helsinki 
Puh.  029 566 5200 
Sähköposti: kril@oikeus.fi 
Kotisivu: www.kuluttajariita.fi

Tuomioistuinkäsittely
Vakuutusriita voidaan ratkaista myös asianosaisen Suomessa olevan 
kotipaikan käräjäoikeudessa, Suomessa olevan vahinkopaikan 
käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa, jollei Suomen kan-
sainvälisistä sopimuksista muuta johdu.

Kysymykset
Jos sinulla on kysymyksiä, olet tervetullut ottamaan yhteyttä Solidiin, 
puh. +46 771 113 113, sähköposti: kunder@solidab.se.

Tämä asiakirja ei ole täydellinen tuotekuvaus eikä korvaa vakuutuseh-
toja.
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