Tuplaturva 2019
Liikunnan toiminnanvastuu ja vapaaehtois
työntekijöiden tapaturmavakuutus

Vakuutusturvaa urheilun lajiliitoille, liittojen piireille,
alueille sekä jäsenseuroille
OP Vakuutus Oy ja Suomen Olympiakomitea ry ovat allekir
joittaneet sopimuksen liikunnan toiminnanvastuusta sekä
vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksesta. Vakuutettuina
ovat mukaan liittyneet lajiliitot, liittojen piirit, alueet ja jä
senseurat. Vakuutuksen piirissä on myös Suomen Olym
piakomitea ry ja liikunnan aluejärjestöt. Lista vakuutetuista
löytyy Suomen Olympiakomitean verkkosivuilta.

Vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus
Tapaturmavakuutus korvaa lajiliittojen, liittojen piirien ja
alueiden ja jäsenseurojen toimeksiannosta kaikenikäisille
vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia (esim. kilpai
lujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus, koulutus,
varainhankinta, luottamusmiestyö, toimistotyö). Myös edellä
mainittuihin toimintoihin liittyvät välittömät matkat kuuluvat
vakuutuksen piiriin.
Liikunnan aluejärjestöjen osalta vakuutus on voimassa
alueiden vapaaehtoistoiminnassa. Jäsenyys ei tuo yhteisöä
tämän vakuutussopimuksen piiriin.
Vakuutus on voimassa Suomessa sekä myös tilapäisesti
korkeintaan 3 kk:n ulkomaan matkoilla samoin edellytyksin
kuin Suomessa.

Korvaukset
Vakuutuksen vakuutusmäärät ovat 8.500 euroa niin
hoitoturvan, invaliditeettiturvan kuin kuolinturvan osalta.
Vakuutetun omavastuu hoitoturvan osalta on 100 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 fysi
kaalisen hoidon kustannuksia.

Toiminnan vastuuvakuutus
Toiminnan vastuuvakuutus korvaa ehtojensa puitteissa
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 -maksutto
man tilaisuuden, harjoituksen tai leirin järjestäjä.
Vakuutusyhtiö selvittää vakuutetun puolesta korvausvel
vollisuuden 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 laa
ja kuin vakuutetun lain mukainen korvausvelvollisuus. Va
kuutus ei korvaa esimerkiksi vakuutetun hallussa, lainassa,
vuokralla tai muutoin vakuutetun hyödykseen käytettävänä
olevalle omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja. Lisätietoa saa
vakuutusehdoista.
Toiminnan vastuuvakuutus on voimassa Euroopassa.

Vakuutuksen voimaantulo
Vakuutus tulee voimaan 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2019.

Vakuutusnumerot
Tapaturmavakuutus
Vastuuvakuutus		

16-550-119-2
16-549-997-7

Vakuutusehdot ja lisätietoja vakuutuksista
Tapaturmavakuutuksessa noudatetaan Ryhmätapaturma
vakuutuksen vakuutusehtoja RT01, voimassa 1.1.2018
alkaen.
Vastuuvakuutuksessa noudatetaan Toiminnan vastuuvakuu
tuksen ehtoja VA 01 (voimassa 1.1.2019 alkaen) ja vastuu
vakuutuksen VA 04 (voimassa 1.1.2019 alkaen) erityisehtoja
332 (tavaransäilytys) ja 393 (ravitsemistoiminnan tuotevas
tuu) sekä Ilmailuliiton erityisehtoa.
Lisätietoja saa palvelunumerosta 0303 0303 tai verkos
sa osoitteessa op.fi. Asioidessasi palvelunumerossamme
asiointia helpottaa jos sinulla on vakuutusnumero tiedossa.

Toimintaohjeet vahinkotilanteessa
Tapaturman sattuessa ota yhteys Pohjola
Terveysmestari –palveluun
Tavoitat terveysmestarit puhelimitse 0100 5225 tai Pohjola
Sairaala -sovelluksen kautta.
OP:n vakuutusasiakkaana saat terveysmestarilta avun
kaikkiin terveyshuoliin, hoito-ohjeet pienempiin vaivoihin
ja tarvittaessa ohjauksen sopivaan hoitoon etälääkärille tai
lähimpään Pohjola Sairaalan tai OP:n kumppanin vastaan
otolle.
Terveysmestari tarkistaa maksullisen hoidon yhteydes
sä vakuutuksesi ja hoitaa korvausasian puolestasi, joten
maksat käynnin yhteydessä Pohjola Sairaalassa tai OP:n
kumppanilla vain mahdollisen omavastuun.
Palveluaikojen ulkopuolella ja akuuteissa kiiretapauksissa
voit hakeutua mihin tahansa lääkäriin tai sairaalaan saa
daksesi ensiapua. Ota lääkärikäynnille mukaan Kela-kortti.
Jos hakeudut itse lääkäriin tai olet jo käynyt hoidossa,
maksat lääkärikulut ensin itse ja tee sitten vahinkoilmoitus
OP-mobiilissa tai OP:n verkkopalvelussa. Jos sinulla on
OP:n verkkopankkitunnukset, on vahinkoilmoitus helpointa
tehdä OP-mobiilissa.
Pohjola Terveysmestari -palvelu on OP:n vakuutusasiakkai
den käytössä veloituksetta puhelimitse ja Pohjola Sairaala
-sovelluksessa. Puhelusta veloitetaan vain normaali paikal
lisverkkomaksu (pvm) tai kotimaisen matkapuhelinoperaat
torin hinnaston mukainen matkapuhelinmaksu (mpm).
Vakuutuksenottajan tai tilaisuuden järjestäjän tulee tar
vittaessa varmentaa tapahtuman ja henkilön kuuluvan
vakuutuksen piiriin.
Toimita pyydettäessä tarvittavat selvitykset maksutta
OP:hen
OP Vakuutus/Yksityistapaturma
Info 6
Tunnus 5010451
00003 VASTAUSLÄHETYS
Merkitse viitteeksi vahinkotunnus, jos se on tiedossa.

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.
Saatuasi Kelasta korvauksen, toimita Kelan antama alku
peräinen korvauslaskelma sekä kopiot Kelaan toimitetuista
kuiteista. Liitä mukaan alkuperäiset kuitit kuluista, joista
Kela ei maksa korvausta sekä lääkkeiden alkuperäiset mak
sukuitit, reseptit tai niiden kopiot.

Vastuuvahingoissa
Kun tieto vahingosta on tullut tai korvausvaatimus on
esitetty, on vahingosta ilmoitettava vakuutusyhtiölle mah
dollisimman pian. Tee vahinkoilmoitus verkossa osoitteessa
vahinkoapu.op.fi. Valitse ensin oikeasta ylälaidasta ”Yritys
asiakkaat” ja sitten ”Toiminta ja vastuu” -laatikosta kohta
”Yritykseni aiheutti toiminnallaan vahinkoa toiselle” ja toimi
annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli asian käsittelyssä
tarvitaan lisätietoja, pyytää käsittelijä niitä vahinkoilmoituk
seesi tutustuttuaan. Annamme asiassa korvauspäätöksen,
kun meillä on kaikki vahingon korvattavuuden selvittämi
seksi ja vahingon määrän arvioimiseksi tarvittavat tiedot.
Huom! Vahinkoilmoituksen voi tehdä vain vakuutuksenotta
ja (vakuutuksenottaja on joko vakuutukseen kuuluvan seu
ran, liiton tai Suomen Olympiakomitea ry:n työntekijä). Jos
olet vahingonkärsinyt, ota yhteyttä vahingonaiheuttajaan.
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Painotuotteet
4041 0002

OP Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3, Helsinki
OP Vakuutus Oy:n nimi on Pohjola Vakuutus Oy 1.6.2019 alkaen.
OP-Henkivakuutus Oy, Y-tunnus 1030059-2; Helsinki
Gebhardinaukio 1, 00013 OP
Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta

