
Laukku- ja AvainTurva
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Vakuutusyhtiö: AIG Europe S.A. sivuliike 
Tuote: Laukku- ja AvainTurva PLI1903
Vakuutuksen myöntää AIG Europe S.A. sivuliike (Y-tunnus: 2922692-7), Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki.
AIG Europe S.A. sivuliike on Luxemburgissa sijaitsevan AIG Europe S.A. -vakuutusyhtiön sivuliike Suomessa (rekisteröity Luxemburgissa, yrityksen rekisteröintinumero: 
B 218806). Luxemburgin toimiston rekisteröity toimipaikka on: 35 D Avenue J. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot vakuutuksesta annetaan vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Laukku- ja AvainTurva on vahinkovakuutus, josta korvataan laukun ja avaimien menetyksestä aiheutuneita kustannuksia, kun laukkusi on 
varastettu, tai avaimesi ovat kadonneet tai varastettu tai ne ovat vahingossa jääneet lukkojen taakse.

Mitä vakuutus kattaa?
LaukkuTurva

  Turvasta korvataan laukun menetyksestä 
aiheutuneita kustannuksia, kun laukku on menetetty 
murtovarkauden, ryöstön tai määriteltävissä olevan 
taskuvarkauden seurauksena.

  Korvattavia kuluja ovat laukussa olleiden 
henkilöpapereiden ja maksukorttien uusimisesta 
aiheutuvat kustannukset sekä uuden laukun 
ja laukussa olleiden muiden esineiden, kuten 
lompakon, kosmetiikan tai korujen uudelleen 
hankkimisesta aiheutuvat kulut.

AvainTurva

  Turvasta korvataan kotiavainten tai henkilöauton,  
mökin tai veneen avainten menetyksestä 
aiheutuneita kustannuksia, kun avaimet ovat 
kadonneet, varastettu tai unohtuneet lukkojen 
taakse tai kun autoon, kotiin, mökkiin tai veneeseen 
on murtauduttu.

  Korvattavia kuluja ovat avainten ja lukkojen 
uusimisesta sekä ovien avaamisesta aiheutuneet 
kustannukset.

  LaukkuTurvan ja AvainTurvan perusteella 
korvataan enintään yksi vahinkotapahtuma 
vuodessa vakuutettua kohden.

Enimmäiskorvausmäärä on 900 € 
vahinkotapahtumaa kohden ja se jakautuu 
seuraavasti: 

– Laukku – 250 € 

– Henkilöpaperit ja maksukortit – 100 € 

–  Muut esineet (lompakko, kosmetiikka,  
hajusteet tai korut) – 50 € 

– Avaimet – 500 €

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutus ei kata

  ennen vakuutuksen voimaantuloa aiheutuneita 
vahinkoja

  vakuutetun työhön tai ammatilliseen tai kaupalliseen 
toimintaan liittyviä vahinkoja

  Suomen ulkopuolella tapahtuneita vahinkoja

  varastetun maksukortin vilpillisestä käytöstä 
aiheutuneita kustannuksia tai tilisiirtoja.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Korvausta ei makseta muun muassa

   jos vakuutettu ei pysty antamaan taskuvarkauden 
tekopaikkaa, -aikaa ja tapaa

  muista kuin ehdoissa mainituista esineistä, kuluista 
tai kustannuksista, kuten käteisestä rahasta, lipuista 
tai elektronisista laitteista 

  muun kuin pienen olalla tai kädessä pidettävän ja 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen esineiden 
kuljettamiseen tarkoitetun laukun menetyksestä

  muun henkilöauton kuin vakuutetun yksityiseen 
käyttöön ja hallintaan tai omistukseen rekisteröidyn 
B-luokan ajo-oikeudella ajettavan henkilöauton 
avaimien menetyksestä

  muualla kuin Suomessa sijaitsevan vapaa- 
ajanasunnon avainten menetyksestä

  muun kuin vakuutetun omistuksessa olevan 
moottori- tai purjeveneen avaimista

  murtovarkaudesta, ryöstöstä, taskuvarkaudesta 
tai varkaudesta aiheutuneista vahingoista, jos 
rikosilmoitusta ei ole tehty 120 tunnin sisällä.



Missä vakuutusturva on voimassa?
  Vakuutus on voimassa Suomessa.

  Vakuutetun tulee asua vakinaisesti Suomessa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
•  Lue läpi vakuutuksen täydelliset ehdot ja muut asiakirjat. Säilytä vakuutuskirja ja -ehdot, jotka yhdessä muodostavat 

vakuutussopimuksesi.

•  Tilaa e-lasku tai tee suoramaksusopimus, mikäli et ole sopinut muuta maksutapaa. Huolehdi siitä, että tililläsi on riittävästi varoja 
vakuutusmaksujen veloittamiseen eräpäivänä.

•  Noudata vakuutusehdoissa mainittuja suojeluohjeita ja pelastamisvelvollisuutta.

•  Jos vahinko sattuu:

a) Tee murtovarkaudesta, ryöstöstä, taskuvarkaudesta tai varkaudesta rikosilmoitus 120 tunnin kuluessa.

b)  Hae korvausta vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, tapahtuneesta vahingosta ja sen 
seuraamuksesta tai viimeistään 10 vuoden kuluessa tapahtuneesta vahingosta.

c)  Tee sähköinen vahinkoilmoitus AIG:lle osoitteessa www.aig.fi/vahinkoilmoitus tai tilaa vahinkoilmoituslomake sähköpostitse: 
asiakaspalvelu@aig.com tai soittamalla asiakaspalveluumme p. 0203 03456.

d)  Säilytä kaikki korvaushakemukseen liittyvät asiakirjat ja tiedot. Korvauskäsittelijä voi pyytää alkuperäiset dokumentit 
tarvittaessa.

Kuinka ja milloin suoritan vakuutusmaksun?
Vakuutus laskutetaan e-laskuna, suoramaksuna tai muulla AIG:n hyväksymällä maksutavalla. Suorita vakuutusmaksu laskullasi 
olevaan eräpäivään mennessä. 

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 
Vakuutusturva tulee voimaan, kun olet hyväksynyt AIG:n antaman vakuutustarjouksen AIG:n kanssa sovitulla tavalla.

Mikäli et tee e-lasku- tai suoramaksusopimusta, tai muun AIG:n hyväksymän maksutavan sopimusta, vakuutus voidaan irtisanoa 
maksamattomuuden vuoksi ja vakuutusturva päättyy.

Vakuutusturva ja vakuutussopimus päättyvät, mikäli vakuutettu muuttaa pysyvästi ulkomaille tai vakuutuksenottaja kuolee. 

Vakuutus voi päättyä myös vakuutuksenottajan tai vakuutusyhtiön lähettämään kirjalliseen irtisanomiseen.

Miten irtisanon sopimuksen?
Halutessasi, voit milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen kirjallisesti:

• sähköpostitse: asiakaspalvelu@aig.com

• postitse: AIG Europe S.A. sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki.

 


