
RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS 
Suomen Uimaliiton jäsenseurojen 
vapaaehtoistyöntekijöille 

VASTUUVAKUUTUS 
Suomen Uimaliiton jäsenseuroille

Suomen Uimaliittoon kuuluvat seurat on vakuutettu Pohjantähden toiminnan vastuuvakuutuk-
sella, joka kattaa jokapäiväiseen toimintaan liittyviä riskejä. Seuroilla on myös Pohjantähden ryh-
mätapaturmavakuutus seurojen vapaaehtoistyöntekijöille. Tästä esitteestä löydät tietoa näiden 
vakuutusten sisällöstä ja kattavuudesta sekä olennaisimmista rajoituksista. Huomaathan, että 
seuran vakuutusturvaa kannattaa täydentää mm. palkattujen työntekijöiden osalta. 

VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN  
RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO

Vakuutus on voimassa 1.1.2014 alkaen, vakuutuksen 
numero on 982-342072. Vakuutettuina ovat Suomen 
Uimaliiton jäsenseurojen alle 85-vuotiaat vapaaeh-
toistyöntekijät. 

Vakuutus on voimassa matkalla vapaaehtoistyö-
hön, sen aikana ja paluumatkalla. Vapaaehtoistyöksi 
luetaan mm. 
• kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen

• varainhankinta
• valmennus ja ohjaus (palkattomat)
• koulutus 
• luottamustoimen hoitaminen.

TAPATURMA JA SEN RAJOITUKSET

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman 
aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahto-
matta. 

Tapaturman aiheuttamaksi ruumiinvammaksi kat-
sotaan myös enintään yhden päivän aikana kehittynyt 
lihaksen tai jänteen venähdysvamma, joka on seura-



usta poikkeuksellisesta liikkeestä tai urheilusuorituk-
sen yhteydessä tapahtuvasta äkillisestä voimanpon-
nistuksesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden 
viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä. 

Tapaturman korvauksen edellytyksenä on, että 
lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden ku-
luessa tapahtumasta.

Tapaturmana ei korvata:
• rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vam-

moja
• vammaa, joka on aiheutunut sairauden tai ruumiin-

vian aiheuttamasta tapaturmasta
• nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä, 

akillesjänteen repeämää eikä nivelten toistuvia si-
joiltaan menoja, ellei vamma ole aiheutunut tapa-
turmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata tapaturmia, joista 
on oikeus korvaukseen liikennevakuutuslain sotilas-
tapaturmalain tai jonkin muun vastaavan lain nojalla.

KORVAUSLAJIT

Hoitokulukorvaus
Vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneen tapatur-
man hoitokulukorvauksia maksetaan myös vakuutuk-
sen päättymisen jälkeen, mikäli tapaturmahetkellä 
voimassa ollutta hoitokulusummaa on jäljellä.

Hoitokulut korvataan siltä osin kuin niistä ei ole tai 
olisi ollut oikeutta korvaukseen sairausvakuutuslain 
tai jonkin muun lain nojalla.

Hoitokuluvakuutus korvaa
• lääkärin toteaman vamman hoitoon tarkoitetut, lää-

kärin reseptillä määräämät Lääkealan turvallisuus- 
ja kehittämiskeskuksen (Fimea) antaman luvan pe-
rusteella apteekissa myytävät lääkkeet tai määräai-
kaiset erityislupavalmisteet

• muut tapaturman hoitoon tarkoitetut valmisteet,  
jos Kansaneläkelaitos on suorittanut siitä korvauk-
sen

• lääkärin määräämästä ja lääkärin tai terveyden-
huollon ammattihenkilön antamasta välttämättö-
mästä lääketieteellisestä hoidosta perityn palkkion. 
Lääkärin kotikäynnistä korvataan lääkärin palkkiona 

enintään 50 prosenttia.
• lääkärin määräämän, hoitohenkilökunnan suoritta-

man lääketieteellisen tutkimuksen
• yleisten sairaaloiden poliklinikka- ja hoitopäivä-

maksut
• tapaturman sattuessa käytössä olleiden silmälasi-

en, kuulokojeen tai hammasproteesin korjauskulut 
tai rikkoutuneita vastaavien hankintakustannukset, 
kun vamma on lääkärin toteama.

• erikoislääkärin määräämän, vamman hoidon, para-
nemisen ja päivittäisen liiikkumisen kannalta välttä-
mättömän, ensimmäisen ortopedisen sidoksen tai 
tuen

• kustannukset tapaturman aiheuttamasta, leikkaus- 
tai kipsaushoidon jälkeen välttämättömästä lääkä-
rin määräämästä fysikaalisesta hoidosta (enintään 
10 hoitokertaa).

Hoitokuluvakuutus ei korvaa
• matkakuluja
• hoidosta aiheutunutta ansionmenetystä tai muita 

välillisiä kuluja.

Pysyvän haitan kertakorvaus maksetaan, kun vam-
man aiheuttama lääketieteellinen haitta-aste tode-
taan pysyväksi. Määrityksessä käytetään sosiaali- ja 
terveysministeriön haittaluokitusta.

Kuolinkorvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee ta-
paturman aiheuttamiin vammoihin kolmen vuoden 
kuluessa tapaturmasta.

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS

Vakuutus on voimassa 1.1.2014 alkaen, vakuutuksen 
numero on  982-342072. Vakuutus korvaa uimaseuran 
toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toisel-
le aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka tode-
taan vakuutuskauden aikana ja josta uimaseura on 
voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuus-
sa. 

Vakuutus korvaa myös tilaisuuden järjestäjän vas-
tuun tilaisuuksissa, joissa uimaseura on tapahtuman 
järjestäjänä sekä uimaseuralla käsiteltävänä ja huo-
lehdittavana olevaa omaisuutta 15 000 euroon asti. 



KUINKA TOIMIA VAHINKOTILANTEESSA?

• Hakeudu lääkärinhoitoon. Voit vapaasti valita 
hoitolaitoksen. 

• Maksa hoitokulut ensin itse ja hae Kelasta saira-
usvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kun sinulla 
on Kela-kortti mukanasi, useimmat hoitolaitok-
set hoitavat sairasvakuutuksen osuuden puoles-
tasi hoitokuluja maksaessasi. 

• Täytä vahinkoilmoitus Oma Pohjantähdessä tai 
tulosta se nettisivuiltamme: www.pohjantahti.fi.

• Tarkistamme Uimaliitosta, että kuulut Uimaliiton 
vakuutuksen piiriin.

• Toimita Pohjantähdelle vahinkoilmoituksen liit-
teenä kuitit maksamistasi hoitokäynneistä ja 
lääkkeistä.

• Ilmoita vahingosta mahdollisimman pian Poh-
jantähden vastuuvahinkokäsittelyyn. 

• Täytä vahinkoilmoitus Oma Pohjantähdessä tai 
tulosta se nettisivuiltamme: www.pohjantahti.fi.

• Muistathan ilmoittaa vahinkoilmoituksessa, 
missä vapaaehtoistyössä vastuuvahinko on sat-
tunut!

OHJEITA VASTUUVAHINKOILMOITUKSEN TEKOON

KYSYTTÄVÄÄ?
OTA YHTEYTTÄ MEIHIN!

p. 020 763 4010
palvelu@pohjantahti.fi



POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 Hämeenlinna

Puhelin, vaihde   020 763 4000 
Asiakaspalvelukeskus   020 763 4010

www.pohjantahti.fi | oma.pohjantahti.fi

Y-tunnus: 0146905-4

Puheluhinnat soitettaessa Pohjantähden puhelinnumeroihin (sisältyy alv 24%) 

- kotimaan kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puhelu+5,57 snt/min 

- matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu+22,32 snt/min. 

OTA YHTEYTTÄ 
JA KYSY LISÄÄ!


