Pohjolan Tuplaturva 2015
Liikunnan toiminnanvastuu ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus

Pohjolan Tuplaturva
Vakuutusturvaa urheilun lajiliitoille, liittojen piireille, alueille sekä jäsenseuroille
Pohjola Vakuutus Oy ja Valo ry ovat allekirjoittaneet sopimuksen liikunnan toiminnanvastuusta sekä vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksesta. Vakuutettuina ovat sopimuksen liitteenä olevat lajiliitot, liittojen piirit, alueet ja
jäsenseurat. Vakuutuksen piirissä on myös Valo ry ja liikunnan aluejärjestöt.

VAKUUTUKSIEN SISÄLTÖ:
VAPAAEHTOISTYÖN TAPATURMAVAKUUTUS
Tapaturmavakuutus korvaa lajiliittojen, liittojen piirien ja
alueiden ja jäsenseurojen toimeksiannosta kaikenikäisille
vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia (esim. kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus, koulutus, varainhankinta, luottamusmiestyö, toimistotyö). Myös
edellä mainittuihin toimintoihin liittyvät välittömät matkat
kuuluvat vakuutuksen piiriin.

Vakuutuksessa noudatetaan Ryhmätapaturmavakuutuksen
vakuutusehtoja RT01, voimassa 1.1.2014 alkaen..
Vastuuvakuutuksessa noudatetaan vakuutusehtoja VA01.
Vastuuvakuutukseen sovelletaan myös vakuutusehtoa ja
erityisehtoja 332 (tavaransäilytys) 393 (ravitsemustoiminnan tuotevastuu) sekä ilmailuliiton erityisehtoa.
Lisätietoja saa numerosta 0303 0303 tai verkossa osoitteessa www.pohjola.fi > Yritys- ja yhteisöasiakkaat >
Vakuutukset > Vakuutusehdot. Lisätietoja saa vakuutusnumeron avulla.

Toimintaohjeet vahinkotilanteessa
Vastuuvahingossa vakuutuksenottaja täyttää aina vahinkoilmoituksen (vakuutuksenottaja on joko vakuutukseen
kuuluvan seuran, liiton tai Valo ry:n työntekijä). Ilmoita vahingosta osoitteessa www.pohjola.fi > Yritys ja yhteisöasiakkaat > Vahingot > Toiminnan vahingot > Vastuuvahingot > Täytä ja lähetä vahinkoilmoitus verkossa.

Liikunnan aluejärjestöjen osalta vakuutus on voimassa
alueiden vapaaehtoistoiminnassa. Jäsenyys ei tuo yhteisöä
tämän vakuutussopimuksen piiriin.

Jos olet vahingonkärsinyt, ota yhteyttä vahingon aiheuttajaan. Vahingon kärsinyt täyttää yllä mainitussa osoitteessa
vastuuvakuutuksen korvausvaatimuksen.

Vakuutus on voimassa Suomessa sekä myös tilapäisesti
korkeintaan 3 kk:n ulkomaan matkoilla samoin edellytyksin kuin Suomessa.

Tapaturmavahingossa:
Hakeudu hoitoon ortopedisiin vammoihin erikoistuneeseen Omasairaalaan tai muuhun kumppaniverkostomme
hoitolaitokseen. Tiedot hoitolaitoksista löydät osoitteesta
www.pohjola.fi. Kumppanimme ovat sitoutuneet nopeaan
prosessiin vaativissakin toimenpiteissä.

Korvaukset
Vakuutuksen vakuutusmäärät ovat 8.500 euroa niin hoitokulujen, haittakorvauksen kuin kuolinkorvauksen osalta.
Vakuutetun omavastuu hoitokorvauksen osalta on 50 euroa/tapaturma.
Vakuutus ei ole voimassa urheillessa, palkkiota tai palkkaa
saaville erotuomareille eikä työsuhteessa yllä mainittuihin tahoihin sattuneiden työtapaturmien varalta. Vakuutus
korvaa kuitenkin työkorvausta saavien tapaturmat.
Vakuutusehdoista poiketen vakuutuksesta ei korvata fysikaalisen hoidon kustannuksia.

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS
Korvaa vakuutetun (=liiton tai seuran) kolmannelle osapuolelle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, josta
vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingon voi aiheuttaa vakuutetun työsuhteinen työntekijä tai vapaaehtoistyöntekijä, joka työskentelee
vakuutetun toimeksiannosta. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun silloin, kun vakuutettu on pääsymaksullisen tai -maksuttoman tilaisuuden, harjoituksen tai leirin
järjestäjänä. Vakuutusyhtiö selvittää vakuutetun puolesta
korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän, neuvottelee
korvauksen vaatijan kanssa, hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin ja siitä tulevat kustannukset sekä korvaa sen
vahingonkorvauksen, jonka vakuutettu on velvollinen
maksamaan. Maksettavan korvauksen enimmäismäärä
henkilö- ja esinevahingossa on 1 000 000 euroa. Vakuutetun omavastuu jokaisessa vahingossa on 600 euroa.
Toiminnan vastuuvakuutus ei ole korvauspiiriltään yhtä
laaja, kuin vakuutetun lain mukainen korvausvelvollisuus.
Esimerkiksi vakuutetun hallussa, lainassa, vuokralla tai
muutoin vakuutetun hyödykseen käytettävänä olevalle
omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja vakuutus ei korvaa.
Lisätietoa saa vakuutusehdoista.
Toiminnan vastuuvakuutus on voimassa Euroopassa.
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Vakuutusehdot ja lisätietoja vakuutuksista

Vakuutuksen voimaantulo
Vakuutus tulee voimaan 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2015.

Vakuutusnumerot
Vastuuvakuutus 		
Tapaturmavakuutus

16-385-954-5
16-459-567-6

Maksa hoitokulut ensin itse ja hae Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kun otat Kela-kortin mukaasi,
hoitavat useimmat hoitolaitokset ja apteekit Kela-korvausten hakemisen sinun puolestasi. Huolehtimalla Kela-korvauksista varmistat sen, että vakuutuksen korvausmäärä
riittää vamman hoidossa mahdollisimman pitkään.
Täytä vahinkoilmoitus kirjautumalla verkkopalveluun
omilla pankkitunnuksillasi sivulla www.op.fi tai www.
pohjola.fi.
Voit ilmoittaa vahingosta myös sivulla www.pohjola.fi >
Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Vahingot > henkilövahingot > Kunta, seurakunta ja yhdistys (tapaturma)
Vakuutuksenottajan tai tilaisuuden järjestäjän tulee tarvittaessa varmentaa tapahtuman ja henkilön kuuluvan vakuutuksen piiriin.
Toimita tarvittavat selvitykset maksutta Pohjolaan
Pohjola/Yksityistapaturma
info6
Tunnus5010451
00003 VASTAUSLÄHETYS
Merkitse viitteeksi vahinkotunnus, jos se on tiedossa.
Hoitolaitosyhteistyökumppanimme löydät osoitteesta
www.pohjola.fi > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Vahingot
> Kumppanuusverkosto.
Korvauksenhakija maksaa hoitokulut ensin itse ja hakee
Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kelasta
on haettava korvaukset 6 kuukauden kuluessa siitä, kun
kulut on maksettu.
Useimmat hoitolaitokset hoitavat sairausvakuutuksen
osuuden Kelasta puolestasi. Tällöin korvaushakemuksen
liitteeksi riittävät kopiot alkuperäisistä kuiteista. Ota mukaan Kelakortti.
Saatuasi Kelasta korvauksen, toimita Kelan antama alkuperäinen korvauslaskelma sekä kopiot Kelaan toimitetuista
kuiteista. Liitä mukaan alkuperäiset kuitit kuluista, joista Kela ei maksa korvausta sekä lääkkeiden alkuperäiset
maksukuitit, reseptit tai niiden kopiot.

