Jumppaturva
Vakuutusesite

Jumppaturva
Suomen Voimisteluliiton jäsenseuroille

Tuoteseloste on voimassa 1.9.2014 alkaen.

Vakuutetut

Korvaukset

Jumppaturva -ryhmätapaturmavakuutuksen voivat hankkia
kaikki Suomen Voimisteluliiton (liitto) jäsenseurat. Vakuutukseen liitetään liitolle ilmoitetut seuran jäsenet. Yksittäisen
Jumppaturva-vakuutuksen voi hankkia myös asemalisenssin
oston yhteydessä. Seuran ottaessa vakuutuksen, siihen liitetään liitolle ilmoitetut seuran jäsenet.

Vakuutuksen perusteella korvataan em. tilanteissa sattuneesta
tapaturmasta aiheutunut hoitokorvaus, haittakorvaus ja kuolinkorvaus vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuksesta ei korvata työsuhteisten ohjaajien tai valmentajien, eikä liiton kilpailuluvan (harraste/lajilisenssin) omaavien voimistelijoiden vahinkoja. Työsuhteiset seuran ohjaajat
ja valmentajat kuuluvat lakisääteisten vakuutusten piiriin ja
kilpailuluvan omaavat voimistelijat lisenssivakuutusten piiriin.

Hinta

Vakuutus ei korvaa

•
•
•
•
•

Jumppaturvan hinta on 3,50 euroa/henkilö.

Voimaantulo
Vakuutus (nro 8627097-3) tulee voimaan kunkin siihen liittyvän henkilön osalta 1.9.2014 tai sen jälkeen klo 24.00 sinä
päivänä, jona ilmoitus on saapunut liittoon. Vakuutuskausi on
1.9.2014-31.8.2015.
Vakuutus on voimassa lajiin liittyen alla mainituissa tilanteissa
sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.
• Harrastevoimistelutoiminnassa.
• Voimistelutunneilla, harjoituksissa, esityksissä, tapahtumissa ja näytöksissä.
• Asemalisenssin kanssa ja Asema-tapahtumissa.
Vakuutus on voimassa vain Suomessa. Vakuutetulla ei ole
omavastuuta.
Vakuutus ei ole voimassa kilpailuissa, kilpa- ja huippu-urheilussa tai niihin liittyvissä lajille ominaisissa harjoituksissa, joita varten on liiton kilpailulupiin liitetyt vakuutukset
(Sporttiturva). Voimisteluliiton kilpailuluvan (harrastelisenssi/
lajilisenssit) omaavan voimistelijan vahinkoja ei korvata tästä
vakuutuksesta.

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.

rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja,
vahinkotapahtumia, jotka aiheutuvat sairaudesta tai ruumiinviasta,
tapaturmia, jotka katsotaan työ- tai opiskelutapaturmiksi
tai tapaturmia, jotka kuuluu korvata liikennevakuutuslain
tai sotilastapaturmalain nojalla,
tapaturmia, jotka ovat sattuneet liiton liikuntakursseilla tai
leireillä (liitto on vakuuttanut kurssien osallistujat erikseen),
vamman hoitokuluina ei korvata kustannuksia ortopedisten
sidosten tai tukien hankkimisesta.

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.
Hoitokulut korvataan maksettujen alkuperäisten laskujen mukaan enimmäismäärään 8 500 euroon asti siltä osin, kun niitä
ei korvata jonkin lain nojalla.

Vamman hoitokuluihin sisältyvät mm:

•

•

•

tarpeelliset ja yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaiset lääkärin antaman tai määräämän hoidon tai
tutkimuksen kulut sekä kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin tai hoitolaitokseen,
tarpeelliset, lääkärissä käyntiä vaatineen tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien korjaus- tai jälleenhankintakulut edellyttäen, että silmälasit on hankittu
viimeistään 2 kuukauden kuluessa tapaturman sattumisesta,
hoitolaitoksessa annetun, lääkärin määräämän fysikaalisen
hoidon kustannukset korvataan leikkaus- tai kipsaushoidon
jälkeen enintään 10 hoitokerralta tapaturmaa kohden.

Haittakorvaus
Haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu vakuutetulle. Vakuutuksesta korvataan pysyvästä täydestä haitasta kertakorvauksena 17 000
euroa haittaluokan mukaan.

Kuolinkorvaus

Lisäohje fysikaalisen hoidon kuluista

Mikäli vakuutettu kuolee tapaturmaisesti, maksetaan kuolemantapauskorvaus 8 500 euroa vakuutetun omaisille.

Vakuutus korvaa hoitoa enintään 10 hoitokertaa leikkaus- tai
kipsaushoitoa vaatinutta tapaturmaa kohden. Jos fysikaalista
hoitoa on määrätty sitä useampia hoitokertoja, hae ensin Kelalta sen maksama korvausosuus koko fysikaalisesta hoidosta.

Vakuutusehdot
Vakuutukseen sovelletaan Sporttiturvan vakuutusehtoja L1301.
Vakuutusehdot saat netistä www.pohjola.fi>Henkilöasiakkaat>
Vakuutukset>Urheilu.

Toimintaohjeet vahinkotilanteissa

Tämä sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun olet maksanut laskut. Toimita sen jälkeen Pohjolaan Kelan alkuperäinen laskelma ja myös kopio laskelmaan sisältyvän fysikaalisen hoidon
määräyksestä.

Hoitolaitosyhteistyökumppanimme löydät osoitteesta
www.pohjola.ﬁ>Yritys- ja yhteisöasiakkaat>Vahingot>
Kumppanuusverkostot >Hoitolaitokset

Lisätietoja

Olemme Pohjolassa rakentaneet urheilijoidemme tarpeisiin
laadukkaan ja kattavan sairaanhoitoverkoston. Päätavoitteemme on yhdessä kumppaneidemme kanssa auttaa sinut laadukkaaseen hoitoon.

Ryhmätapaturmavakuutuksen/Pohjolan osuus Jumppaturvan
hinnasta on 2,20 euroa.

Täytä Urheiluvahinkoilmoitus puhelimitse numerossa
0303 0303 (arkisin klo 8-18) tai verkossa osoitteessa
www.pohjola.ﬁ>Yritys- ja yhteisöasiakkaat>Vahingot>
Henkilövahingot>Vapaa-aikana>Tapaturma urheilussa ja siihen liittyvässä harjoittelussa.
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 Pohjolaan. Liitä mukaan alkuperäiset kuitit kuluista, joista
Kela ei maksa korvausta sekä lääkkeiden alkuperäiset maksukuitit, reseptit tai niiden kopiot.
Päätavoitteemme on yhdessä kumppaneidemme kanssa auttaa
sinut laadukkaaseen hoitoon.

Lisätietoja vakuutuksesta saat palvelunumerosta 0303 0303.

Turvallista liikuntaa ja toimintaa
– tietoa vakuutuksista jäsenseuroille
Suomen Voimisteluliitto on neuvotellut Pohjolan kanssa jäsenistölleen kattavan vakuutusturvan. Toivomme jäsenseurojemme johdon
varmistavan, että vakuutukset ovat kunnossa.

Edullinen Jumppaturva harrastevoimisteluun ja Asemalisenssin yhteyteen
Helpoin tapa varmistaa jäsenten vakuutusturva tapaturmien varalta
on vakuuttaa koko seuran tai voimistelujaoston jäsenistö edulliseen
3,50 euron hintaan. Ehdotamme, että vakuutus huomioidaan seurojen jäsenmaksuissa, sillä uskomme, että jumppaajat sekä jumppaavien lasten vanhemmat suhtautuvat myönteisesti harrastuksen
turvallisuuden varmistamiseen.
Mikäli seura ei vakuuta koko jäsenistöään, on seuran toimitettava
nimilista vakuutettavista henkilöistä liittoon. Seurasi saa kaikille
vakuutetuille tarkoitetun vakuutustarran, joka on todiste siitä, että
henkilö on vakuutuksen piirissä. Yksittäisen Jumppaturva-vakuutuksen voi ostaa Asemalisenssin oston yhteydessä. Vakuutetut voivat tutustua Jumppaturvan vakuutusesitteeseen liiton nettisivuilta
www.voimistelu.fi.

Kilpailulupiin liitetyt vakuutukset
Kilpa- ja huippuvoimistelun vakuutusturva on liitetty liiton harraste- ja kilpailulisensseihin.
Seura tai voimistelija voi lunastaa kilpailuluvan ja vakuutuksen liiton internetsivujen kautta.

Pohjolan Tuplaturva jäsenetuna - vapaaehtoistyön tapaturmat ja vastuuvakuutus
Kaikilla jäsenvelvoitteensa hoitaneilla seuroilla on voimassa Pohjolan
tuplaturvavakuutus. Vakuutus kattaa seuran vapaaehtoistyössä sattuneet tapaturmat sekä seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttaman
henkilö- tai esinevahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutus kattaa myös järjestäjän
vastuun silloin, kun seura on tilaisuuden, harjoituksen tai leirin järjestäjänä. Tuplaturvan vakuutusesitteeseen voit tutustua
http://www.sport.fi/valo/jasenjarjestopalvelut/
vakuutukset-ja-sopimukset/tuplaturva.

VAKUUTUSTILAUS
Kausi 1.9.2014–31.8.2015
Seuran nimi						

Yhteyshenkilön nimi

Lähiosoite							

Postiosoite

Puhelin päivisin						

Sähköpostiosoite

Seuramme ottaa Jumppaturvan hintaan 3,50 euroa per jäsen seuraavasti:
Koko jäsenistön vakuuttaminen
Vakuutamme kaikki voimistelutoiminnassa mukana olevat jäsenemme: __________________________________ jäsentä
(Seuran vuositilaston jäsenmäärä)
		

Mikäli yllämainittuun jäsenmäärään sisältyy liiton kilpailuluvan (harraste/lajilisenssi) omaavia voimistelijoita, täytä allaolevat kohdat:

		
		

Jäsenmäärästä vähennetään _________________________ jäsentä, joilla on liiton kilpailulupa. Tämä vakuutus ei kata kilpailuissa
tai kilpa- ja huippu-urheilutoiminnassa sattuneita tapahtumia.		

		

Vakuutettavan jäsenistön määrä vähennysten jälkeen _________________________ jäsentä.

Osan jäsenistöstä vakuuttaminen		
Vakuutamme vain oheisen nimilistan mukaiset jäsenemme: ________________________________ jäsentä.
Mikäli nimilistaa täydennetään myöhemmin, lisälaskusta peritään laskutuslisää 4,50 €
Päiväys						
		
Allekirjoitus

Lisätietoja
Lisätietoja vakuutuksista löydät liiton nettisivuilta
www.voimistelu.fi tai soittamalla liittoon
puh. 040 182 1363/vakuutukset.

Täytä alla oleva vakuutustilaus ja
palauta se liittoon!
Leikkaa vakuutustilaus irti, taita ja niittaa, tai teippaa kiinni palautuskuoreksi. Palautusosoite on kääntöpuolella. Postimaksu on
maksettu puolestasi.
Voit myös ilmoittaa tiedot sähköpostitse:
helena.hirvonen@voimistelu.fi

Taita tästä palautuskuoreksi

Suomen Voimisteluliitto Svoli
Vastauslähetys 5005077
Vakuutukset 2014/2015
00003 HELSINKI

Postimaksu
maksettu

Täytä kääntöpuolen Jumppaturvatilaus, leikkaa tilaus irti ja postita!
Postimaksu on jo maksettu.

101 027 1 6.14 1.000

002

