
RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS 
Suomen Uimaliiton jäsenseuroille

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO

Ryhmätapaturmavakuutuksessa vakuutettuina ovat 
jäsenseurojen toiminnassa mukana olevat uimaseu-
rojen harrastajaryhmät, joille seura on ottanut ko. toi-
mintaan liittyvän vakuutuksen. 

Uimakouluvakuutus on voimassa Suomen Uima-
liitto ry:n ja sen jäsenseurojen järjestämillä ja valvo-
milla lasten uinti-/vesiliikuntakursseilla (mm. vau-
va- ja perheuinti, uimakoulutoiminta, Vesipeuhula tai  
vastaava toiminta). 

Vesipeto-harrastepassi (ryhmätapaturmavakuu-
tus) on voimassa Suomen Uimaliitto ry:n ja sen jäsen-
seurojen järjestämillä ja valvomilla alle 18-vuotiaiden, 
ei-kilpailevien lasten ja nuorten uinti-/vesiliikunta-
ryhmillä (mm. Vesiralli, Tekniikkaralli, lajikohtaiset kil-
pa- ja tekniikkakoulut tai vastaava toiminta).

Aikuisten kuntoliikuntavakuutus on voimassa 
Suomen Uimaliitto ry:n ja sen jäsenseurojen järjes-
tämillä ja valvomilla aikuisten (yli 18-vuotiaat) uinti-/

vesiliikuntakursseilla (mm. vesijuoksu, vesijump-
pa, Hydrobic, aikuisten uima- ja tekniikkakoulut tai  
vastaava toiminta). 

Vakuutukset ovat voimassa edellä mainittuihin 
toimintoihin liittyvissä alkuverryttelyissä maalla sekä 
myös pukuhuone- ja saunatiloissa. 

TAPATURMAN MÄÄRITELMÄ

Tapaturmaksi määritellään äkillinen, ulkoinen ja ruu-
miinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu va-
kuutetun tahtomatta.

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 

Kun seurasi järjestää kursseja harrastusryhmille, tulee samalla huolehtia vakuutusturvan riittä-
vyydestä. Pohjantähti tarjoaa Suomen Uimaliiton jäsenseuroille ryhmätapaturmavakuutusta 
juuri näitä tilanteita varten. Tästä esitteestä löydät tietoa ryhmätapaturmavakuutuksen katta-
vuudesta ja olennaisimmista rajoituksista. Esitteeseen on lisäksi koottu ohjeet, miten toimia ta-
paturman sattuessa. 



RISKI VAKUUTUS KORVAA

Tapaturma • lääkärin toteaman vamman hoitoon tarkoitetut, reseptillä määrätyt apteekissa 
myytävät lääkkeet tai määräaikaiset erityislupavalmisteet

• muut tapaturman hoitoon tarkoitetut valmisteet, jos Kansaneläkelaitos on suorit-
tanut siitä korvauksen

• lääkärin määräämästä ja lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön antamas-
ta välttämättömästä lääketieteellisestä hoidosta perityn palkkion. Lääkärin koti-
käynnistä korvataan lääkärin palkkiona enintään 50 prosenttia.

• lääkärin määräämän, hoitohenkilökunnan suorittaman lääketieteellisen tutkimuksen
• julkisen terveydenhuollon poliklinikka- ja hoitopäivämaksut
• tapaturman sattuessa käytössä olleiden silmälasien, kuulokojeen tai hammaspro-

teesin korjauskulut tai rikkoutuneita vastaavien hankintakustannukset, kun vam-
ma on lääkärin toteama.

• erikoislääkärin määräämän, vamman hoidon, paranemisen ja päivittäisen liiikku-
misen kannalta välttämättömän, ensimmäisen ortopedisen sidoksen tai tuen

• kustannukset tapaturman aiheuttamasta, leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen välttä-
mättömästä lääkärin määräämästä fysikaalisesta hoidosta (enintään 10 hoitokertaa).

Tapaturmainen 
pysyvä haitta

• pysyvän haitan kertakorvaus maksetaan, kun vamman aiheuttama lääketieteelli-
nen haitta-aste todetaan pysyväksi sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituk-
sen mukaan. 

Tapaturmainen 
kuolema

• kuolinkorvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee tapaturman aiheuttamiin vam-
moihin kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta.

lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden ku-
luessa tapahtumasta.

Tapaturmana ei korvata:
• rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja
• 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.

VAKUUTUSMÄÄRÄ

Vakuutusmääränä tapaturman hoitokuluissa on  
2 500 euroa, haittakuluissa (100 %) 50 000 euroa ja 
kuolintapauksessa 2 500 euroa. 

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 
tapaturman aiheuttamiin vammoihin kolmen vuoden 
kuluessa tapaturmasta.

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.



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!


