Kuntosuunnistajan
vakuutus
Kuntosuunnistajan kannattaa hankkia edullinen vakuutus tapaturmien varalle, sillä vapaaajan vakuutukset korvaavat vaihtelevasti kuntosuunnistustapahtumissa sattuneita tapaturmia. Vakuutuksen hinta on 15 €.
Kuntosuunnistajan vakuutus on voimassa Suomen Suunnistusliitto ry:n kuuluvien seurojen
järjestämissä kausiohjelman mukaisissa:
kuntosuunnistustapahtumissa ja näiden yhteydessä järjestettävissä Firmaliiga- tai
vastaavissa kilpailuissa
seurojen järjestämillä suunnistuskursseilla
kansallisten ja aluemestaruuskilpailujen yhteydessä järjestettävissä
kuntosuunnistussarjoissa (ml. Fin5-suunnistusviikko ja Kainuun Rastiviikko)
Jukolan ja Venlojen Viestissä
edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla
alle 80-vuotiailla henkilöillä
vakuutus kattaa kaikki neljä Suomen Suunnistusliitto ry:n lajia, suunnistus,
hiihtosuunnistus, pyöräsuunnistus ja tarkkuussuunnistus.
Vakuutus ei ole voimassa muissa tapahtumissa kuin yllä mainituissa eikä harjoituksissa tapahtumien välillä. Vakuutuksen ottaja on Suomen Suunnistusliitto ry ja vakuutuksen antaja Pohjola Vakuutus Oy. Lue tarkemmat vakuutusehdot vakuutuksen tuoteselosteesta kääntöpuolelta.

Kuinka Kuntosuunnistajan vakuutus hankitaan?
Vakuutuksen voi ostaa Suomen Suunnistusliiton verkkokaupasta, jonne pääsee tuotetta
markkinoivien suunnistusseurojen ja kuntosuunnistustapahtumien verkkosivujen kautta.
Tue järjestävää seuraa lisäämällä tapahtuman kolminumeroinen tunnus kohtaan ”Tilausta ja
toimitusta koskevat huomautukset”, tällöin järjestävä seura saa ostetusta vakuutuksesta kolme
euroa.
Verkkokaupan linkki löytyy myös sivuilta www.suunnistus.fi ja www.suunnistusliitto.fi.
Vakuutuksen hinta on 15 € ja se on voimassa ostohetkestä hankintavuoden loppuun.
Ostotapahtuman jälkeen saat vahvistuksen ostosta sähköpostiisi.
Tämän kuntosuunnistustapahtuman tunnus on ___________.
Käytä tunnusta maksaessasi vakuutusta ja tue samalla järjestäviä seuroja!
Kuntosuunnistajan vakuutuksen lunastaneille lähetetään Suunnistaja-lehden näytenumero.

SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO 1.1.2015-31.12.2015
SPORTTITURVAN TUOTESELOSTE, vakuutusnumero 06-21918
Vakuutuksen korvaukset

Kuntosuunnistajan vakuutus alle 80-vuotiaille

Hoitokorvaus


8 500 €
100 €

omavastuu

Haittakorvaus ( kertakorvaus)

30 000 €

Kuolinkorvaus

8 500 €

1. VAKUUTUKSEN VOIMAANTULO
Vakuutus nro 06-21918 tulee voimaan uusin turvin kauden alusta 1.1.2015,
mikäli maksu on maksettu tammikuun aikana, myöhemmin maksettaessa
maksupäivänä klo 24.00 tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää
maksutosite, josta käy ilmi maksuaika. Vakuutus päättyy 31.12.2015.
Vakuutettuina ovat kuntosuunnistajat.
2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO
Vakuutus on voimassa Suomessa seuraavissa lajiin liittyvissä tilanteissa
sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla:

kuntosuunnistustapahtumissa ja näiden yhteydessä järjestettävissä
Firmaliiga- tai vastaavissa kilpailuissa

seurojen järjestämillä suunnistuskursseilla

kansallisten ja aluemestaruuskilpailujen yhteydessä järjestettävissä
kuntosuunnistussarjoissa (ml. Fin5-suunnistusviikko ja Kainuun
Rastiviikko)

Jukolan ja Venlojen Viestissä

alle 80-vuotiailla henkilöillä

vakuutus kattaa suunnistuksen, hiihtosuunnistuksen, pyöräsuunnistuksen ja tarkkuussuunnistuksen
3. TAPATURMA JA SEN RAJOITUKSET
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma,
joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmana pidetään myös vakuutetun
tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistosta,
paleltumista, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta
vammautumista ja kaasumyrkytystä sekä vakuutetun erehdyksessä
nauttiman aineen myrkytystä. Tapaturman lisäksi korvataan vakuutetun
erityisen ja yksittäisen voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi
aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on annettu
lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta
maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä.
Voimanponnistuksen ja liikkeen aiheuttaman venähdysvamman hoitokuluina
ei korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.
Tapaturmana ei korvata:

rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja

vammaa, joka on aiheutunut sairauden, vian tai vamman
aiheuttamasta vakuutustapahtumasta

nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä akillesjänteen
repeämää eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaan menemisiä, ellei
vamma ole aiheutunut tapaturmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi.
Vakuutuksesta ei korvata työ- eikä opiskelutapaturmia, eikä tapaturmia,
joista on tai olisi ollut oikeus korvaukseen liikennevakuutuslain,
sotilastapaturmalain tai jonkin muun vastaavan lain nojalla.
4. KORVAUSLAJIT
Hoitokorvaus
Jos vakuutettu on tapaturman sattuessa 20-vuotias tai vanhempi, korvataan
hoitokuluja enintään kolmelta vuodelta tapaturman sattumisesta, kuitenkin
enintään tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.
Jos vakuutettu on tapaturman sattuessa alle 20-vuotias, korvataan
hoitokuluja tapaturmaa kohti enintään tapaturman sattuessa voimassa ollut
vakuutusmäärä.
Hoitokulut korvataan siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta
korvaukseen sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain nojalla.
Omavastuullisissa vaihtoehdoissa hoitokuluja korvataan vain omavastuun
ylittävältä osalta. Omavastuu vähennetään kerran kutakin tapaturmaa kohti.

Hoitokulun korvaamisen edellytyksenä on, että vamman tutkimus ja hoito on
lääkärin määräämä. Lisäksi niiden tulee olla yleisesti hyväksytyn
lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja kysymyksessä olevan vamman
hoidon kannalta välttämättömiä sekä kulujen kohtuullisia. Vakuutetut,joiden
vakinainen asuinpaikka ei ole Suomi ja tapaturma sattuu Suomessa,
hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että tutkimus ja hoito on
aloitettu Suomessa ja ne ovat lääkärin määräämiä.
Näistä hoitokuluista korvataan:

lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tekemät tutkimukset
ja antamat hoidot, apteekissa Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskuksen luvan perusteella myytävät lääkkeet sekä
sairaalan hoitopäivämaksut

tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien,
kuulokojeen tai hammasproteesin korjaus- tai jälleenhankintakustannukset, jos tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa ja korjaus tai
jälleenhankinta on tehty viimeistään kahden kuukauden kuluessa
tapaturmasta

kustannukset tapaturman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon
jälkeisestä välttämättömästä lääkärin määräämästä ja hoitolaitoksessa
annettavasta fysikaalisesta hoidosta. Vakuutuksesta korvataan
tapaturmaa kohti yksi fysikaalisen hoidon jakso, johon voi sisältyä 10
hoitokertaa.
Hoitokuluina ei korvata:

kustannuksia ortopedisten sidosten tai tukien hankkimisesta

ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä.
Haittakorvaus
Haittakorvaus maksetaan tapaturmasta aiheutuneesta pysyvästä yleisestä
fyysisestä haitasta. Täydestä haitasta maksetaan sovittu vakuutusmäärä,
osittaisesta haitasta vastaava osa vakuutusmäärästä.
Kuolinkorvaus
Kuolinkorvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee tapaturman aiheuttamiin
vammoihin kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta.
5. VAKUUTUSEHDOT JA LISÄTIETOJA VAKUUTUKSESTA
Vakuutuksessa noudatetaan Sporttiturvan vakuutusehtoja L1301. Lisätietoja
numerosta 0303 0303 tai internetistä osoitteesta:
www.pohjola.fi>Henkilöasiakkaat>Vakuutukset>Urheilu
6. TOIMINTAOHJEET VAHINKOTILANTEESSA

Hakeudu hoitoon ortopedisiin vammoihin erikoistuneeseen
Omasairaalaan tai muuhun kumppaniverkostomme hoitolaitokseen.
Tiedot hoitolaitoksista löydät osoitteesta www.pohjola.fi. Kumppanimme
ovat sitoutuneet nopeaan prosessiin vaativissakin toimenpiteissä.
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 > vapaa-aikana >
tapaturma urheilussa ja siihen liittyvässä harjoittelussa.
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