POHJANTÄHDEN RYHMÄMATKAVAKUUTUS

Uimaliiton jäsenseuroille

Pohjantähti tarjoaa Suomen Uimaliiton jäsenseuroille ryhmämatkavakuutusta laajentamaan
seuran vakuutusturvaa ulkomaille ja kotimaassa tehtävillä kisamatkoilla ja valmennusleireillä.
Tästä esitteestä löydät tietoa siitä, mitä ryhmämatkavakuutus kattaaa sekä sen olennaisimmista
rajoituksista. Esitteeseen on lisäksi koottu ohjeet, miten toimia tapaturman tai matkatavaravahingon sattuessa. Esitteen kääntöpuolelta löydät myös yhteystietomme, mikäli sinulla on kysyttävää seurasi vakuutusturvasta.

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO

lääkärinhoitoa vaativa sairaus, josta selviä sairausoireita esiintyy vasta matkan aikana tai jonka lääketie-

Vakuutuksen piiriin kuuluvat ne Suomen Uimaliitto
ry:n jäsenseurat, jotka ovat ottaneet vakuutuksen
Uimaliitolta.

teellisesti katsotaan alkaneen vasta matkalla.
Matkustajavahingon hoitokuluja, kuten lääkärinpalkkioita ja lääkkeitä, korvataan ilman euromääräis-

Vakuutus on voimassa em. jäsenseurojen henki-

tä ylärajaa ja omavastuuta. Korvauksia maksetaan

löiden matkustaessa ulkomailla seuran tai Uimalii-

tapaturman osalta enintään kolmen vuoden ajan ta-

ton tehtävissä, esim. uimarit, valmentajat tai huol-

paturman sattumisesta ja sairauden osalta enintään

tajat koulutus-, liikunta-ja valmennusleireillä sekä

120 päivää hoidon alkamisesta.

kilpailuissa.
Vakuutus on voimassa enintään 30 vuorokautta
alkuperäisestä matkan alkamispäivästä

MATKAN PERUUNTUMINEN JA
KESKEYTYMINEN

Kotimaassa vakuutus on voimassa valmentajien
tai huoltajien osalta kilpailumatkoilla tai harjoituslei-

Matkan peruuntuminen tai alkaneen matkan kes-

reillä jotka tehdään vähintään 50 km:n etäisyydelle.

keytyminen korvataan, jos se johtuu sinun, lähiomaisesi tai ainoan matkakumppanisi äkillisestä va-

MATKATAPATURMA- JA
MATKASAIRAUS

kavasta sairastumisesta tai vammautumisesta.
Matkan peruuntuminen tai keskeytyminen korvataan myös silloin, kun se on välttämätöntä Suo-

Matkatapaturmalla tarkoitetaan matkan aikana sat-

messa olevaan omaisuuteesi kohdistuneen talou-

tunutta tapaturmaa. Matkasairaus puolestaan on

dellisesti huomattavan vahingon vuoksi.

MATKATAVARAVAKUUTUS

allekirjoittaa huoltaja. Tarkistamme Uimaliitosta, että olet
maksanut Uimaliiton lisenssivakuutuksen. Voit täyttää va-

Matkatavaravakuutus korvaa henkilökohtaiselle matkata-

hinkoilmoituksen sähköisen asiointipalvelumme Oma

varallesi sekä seuran omistamille matkatavaroille matkan

Pohjantähden kautta tai tulostaa sen sivuiltamme osoit-

aikana palon, rikoksen tai rikkoutumisen vuoksi aiheutu-

teessa www.pohjantahti.fi.

neita vahinkoja sekä lentoyhtiön kadottamat matkatavarat
ilman omavastuuta.

Pohjantähden yhteistyökumppani matkatapaturmien ja
matkasairauksien osalta ulkomailla on SOS International,

Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 1500 euroa va-

jonka puhelinumero löytyy matkustajavakuutuskortista.

kuutettua kohden. Seuran omistamien matkatavaroiden

Matkustajavakuutuskortit lähetetään vakuutuksen lunas-

osalta enimmäiskorvausmäärä on 2000 euroa ja omavas-

taneille seuroille kauden alussa.

tuu 200 euroa.
Matkatavaravahingot

MATKAVASTUUVAKUUTUS

Jos matkatavarasi vahingoittuvat tai katoavat lennon aikana, tee asiasta ilmoitus lentoyhtiölle heti lentokentällä.

Ryhmämatkavakuutuksen matkavastuuvakuutus kor-

Lentoyhtiö on korvausvelvollinen sen kuljetettavaksi anne-

vaa yksityishenkilönä matkan aikana toiselle aiheuttamasi

tun omaisuuden osalta.

huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä johtuneen henki-

Mikäli lentoyhtiö ei korvaa koko vahinkoa, voit hakea

lö- tai esinevahingon, josta olet voimassa olevan oikeuden

korvausta loppuosasta vahinkoa omasta matkatavarava-

mukaan henkilökohtaisesti korvausvastuussa.

kuutuksestasi. Vahinkoilmoituksen löydät Pohjantähden
kotisivuilta www.pohjantahti.fi. Liitä vahinkoilmoitukseen

MITEN TOIMIA VAHINKOTILANTEISSA?

mukaan lentoliput sekä kopiot lentoyhtiölle tekemästäsi ilmoituksesta ja lentoyhtiön antamasta korvauspäätöksestä.

Henkilövahingot (matkatapaturma tai -sairaus)

Mikäli hankit vahingoittuneen omaisuuden tilalle uutta

Pohjantähdellä asiakkaana voit hakeutua hoitoon oman

omaisuutta jo matkakohteessa, talleta kaikki kuitit ja tosit-

valintasi mukaan joko julkisen puolen sairaalaan, terveys-

teet huolellisesti ja liitä myös ne vahinkoilmoitukseen. Va-

keskukseen tai yksityiseen hoitolaitokseen.

hingoittunut omaisuus on pidettävä tallessa korvauskäsit-

Sinun tulee maksaa hoitokulut ensin itse ja hakea Ke-

telyn ajan ja pyynnöstä toimitettava Pohjantähteen.

lasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kelasta on

Matkalla sattuvista rikosvahingoista on aina tehtävä ri-

haettava korvaukset 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kulut

kosilmoitus paikalliselle poliisille. Rikosilmoituksen kopio

on maksettu. Useimmat hoitolaitokset hoitavat sairausva-

tulee toimittaa Pohjantähdelle vahinkoilmoituksen liittee-

kuutuksen osuuden puolestasi, kun sinulla on Kela-kortti

nä. Jos kyseessä on seuramatka, eikä poliisille ilmoittami-

mukana maksaessasi hoitokuluja.

nen esimerkiksi matkan aikataulun takia ole mahdollista,

Täytä vahinkoilmoitus huolellisesti ja toimita se allekirjoitettuna Pohjantähdelle. Alaikäisen korvaushakemuksen

ilmoita vahingosta matkaoppaalle. Matkaoppaalta saatava
todistus on liitettävä vahinkoilmoitukseen.

KYSY TTÄVÄÄ?
OTA YHTEYTTÄ MEIHIN!
p. 020 763 4010
palvelu@pohjantahti.fi

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.

