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Matkavakuutusehdot (suomenkielinen versio) 
 
1. Kuka vakuutuksen voi ottaa? 
Vakuutuksen voi ottaa matkan järjestäjä tai jälleenmyyjä, joka on asettanut Valmismatkalain 
mukaisen vakuuden (19.12.2008/939). 
 
2. Vakuutetun sitoumus 
Vakuutuksenottaja sitoutuu antamaan oikeita tietoja Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vakuuden 
suuruuden määräämiseksi.  
 
Vakuutuksenottaja sitoutuu antamaan Gar-Bolle ja Vector Nordicille oikeat ja täydelliset tiedot 
vakuutuksen oton yhteydessä.   
 
Vakuutuksenottaja antaa Gar-Bolle ja/tai Vector Nordcille tietoja vakuutuksenottajan taloudellisesta 
kehityksestä. Vakuutuksenottaja sitoutuu informoimaan Gar-Boa ja/tai Vector Nordicaa 
vakuutuksenottajan toiminnassa tapahtuvista muutoksista ja taloudellisesta kehityksestä, joilla 
saattaa olla merkitystä sopimussuhteelle. Vakuutuksenottaja suostuu siihen, että Gar-Bo ja/tai 
Vector hankkivat vakuutuksenottajaa koskevia tietoja toimialajärjestöiltä, joiden jäsen 
vakuutuksenottaja on. 
Vakuutuksenottaja suostuu siihen, että Gar-Bo ja/tai Vector hankkivat vakuutuksenottajaa koskevia 
tietoja toimialajärjestöiltä, joissa vakuutuksenottaja on jäsenenä. 
 
3. Vakuuttajan sitoumus 
Gar-Bo sitoutuu vakuutuksen otettuaan toimittamaan Valmismatkalain mukaisen vakuusmaksun 
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.  
 
4. Keihin vakuutusta sovelletaan? 
Vakuutusta sovelletaan vakuutuksen ottajaan sekä vakuutuskirjeessä mainittuihin tavaramerkkeihin 
tai yrityksiin. 
 
5. Milloin vakuutus on voimassa? 
Vakuutus voidaan ottaa jatkuvana tai määräaikaisena vakuutuksena. 
 
Jatkuva vakuutus otetaan vuodeksi ja uusitaan tavanomaisen tarkastusmenettelyn jälkeen 
edellyttäen, että vakuutuksenottaja saa uuden päätöksen Kilpailu- ja kuluttajavirastolta ja on 
maksanut vakuutusmaksun ajoissa.  
 
Määräaikainen vakuutus otetaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston päättämälle kaudelle. 
 
6. Korvaussäännöt 
Päätöksen matkatakuun kattamasta vakuuden mukaisesta vahingonkorvauksesta tekee Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto. Korvaus maksetaan heti, kun Gar-Bo on vastaanottanut Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
asiaa koskevat ohjeet.  
 
Jos vakuuden antaja on asetettu konkurssiin tai asianomaisen oletetaan ylivelkaantuneen, vakuuta 
voidaan käyttää myös välttämättömien kulujen maksamiseen yhtäältä osallistujien avustajalle 
keskeytettyjen matkojen yhteydessä, toisaalta selvityksessä vakuuden käytöstä asiassa.  
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Matkustajalle maksettuja rahoja saa vaatia palautettaviksi vain, jos asianomainen on asiattomalla 
menettelyllä aiheuttanut kuluja, joita varten varat on otettu käyttöön. 
 
7. Vakuutusmaksun suorittaminen 
Vakuutusmaksu maksetaan ennakkoon. Vakuutus astuu voimaan vasta, kun vakuutuskirje on 
toimitettu ja vakuus lähetetty Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.  
 
8. Vakuuden palauttaminen 
Annetusta vakuudesta saatava korvauspyyntö tehdään kolmen kuukauden kuluessa Kilpailu- ja 
kuluttajaviraston päättämästä ajankohdasta. Edellytyksenä vakuuden hyväksymiselle on, ettei sen 
voimassaolo pääty aiemmin kuin kolmen kuukauden kuluttua asettajan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle 
tekemästä vakuuden päättymistä koskevasta ilmoituksesta. Tavallisesti se merkitsee, että annettu 
vakuus voidaan palauttaa Gar-Bolle aikaisintaan kolme kuukautta sen jälkeen, kun vakuutuksenottaja 
on lakkauttanut kaiken matkailutoiminnan. 
 
Määräaikaiset vakuudet palautetaan Gar-Bolle viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, kun niiden 
voimassaolo on päättynyt. 
 

9. Vakuutuksenottajan irtisanomisoikeus 
Vakuutuksenottaja saa irtisanoa vakuutuksen voimassa olevan vakuutuskauden päättyessä. 
Irtisanominen tehdään kirjallisesti. 
 
10. Vakuuttajan irtisanomisoikeus 
Gar-Bolla on irtisanomisoikeus milloin tahansa kuluvan vakuutuskauden aikana, jolloin irtisanominen 
astuu välittömästi voimaan Vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) mukaisesti. Irtisanomisen 
tapahtuessa meneillään olevalla vakuutuskaudella ei jäljellä olevaa vakuutusmaksua palauteta. 
 
Gar-Bolla on oikeus jokaista vakuutuskautta ennen olla pidentämättä vakuutuskautta, jos 
vakuutuksenottajan taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt. Irtisanominen tehdään 
kirjallisesti viimeistään (1) kuukautta ennen uusimispäivää. 
 
11. Takaisinperintäoikeus 
Vakuutuksenottaja sitoutuu välittömästi tai Gar-Bon pyynnöstä korvaamaan Gar-Bolle koko 
annetusta vakuudesta maksetun korvauksen sekä korkoa Ruotsin valtionpankin viitekoron ja siihen 
lisättyjen 8 prosenttiyksikön mukaisesti. Vakuutuksenottajan Gar-Boa koskeva korvausvelvollisuus on 
voimassa vakuutuksenottajan taloudellisesta tilanteesta riippumatta (mukaan lukien maksuhäiriöt tai 
konkurssi).  
 
12. Vakuutussopimuslaki 
Tätä vakuutusta säätelee muutoin Vakuutussopimuslaki. 
 
13. Kiistat 
Tätä vakuutusta koskevat kiistat ratkaistaan yleisessä Ruotsalaisessa tuomioistuimessa Ruotsin 
lainsäädännön mukaisesti. Vakuutus ei korvaa kiistan aiheuttamia kuluja. 
 
 

The insurance is mediated by Vector Nordic AB (Corp Reg No 559006-0496) 
Address:  P.O. Box 55545, S-102 04 Stockholm, Sweden 
E-mail: info@vectornordic.com 
Telephone: +46 8 762 68 70 
 
The insurer is Gar-Bo Försäkring AB (Corp Reg No 516401-6668)  
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