
Pohjantähden 
KERTATAPATURMAVAKUUTUS
Suomen Uimaliitolle

TAPATURMA JA SEN RAJOITUKSET
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman ai-
heuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomat-
ta. Tapaturman aiheuttamaksi ruumiinvammaksi kat-
sotaan myös enintään yhden päivän aikana kehittynyt 
lihaksen tai jänteen venähdysvamma, joka on seurausta 
poikkeuksellisesta liikkeestä tai urheilusuorituksen yhte-
ydessä tapahtuvasta äkillisestä voimanponnistuksesta. 
Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta ve-
nähdysvamman syntymisestä. 

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

moja
• vammaa, joka on aiheutunut sairauden tai ruumiinvi-

an aiheuttamasta tapaturmasta
• nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä, 

akillesjänteen repeämää eikä nivelten toistuvia 
sijoiltaan menoja, ellei vamma ole aiheutunut 
tapaturmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi.

Tapaturman korvauksen edellytyksenä on, että lääkärin 
hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa ta-
pahtumasta. 

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO
Vakuutus on voimassa 14 vuorokautta ostopäivästä. 
Vakuutus on voimassa lisenssiä vaativissa kilpailuta-
pahtumissa Suomessa sisältäen kilpailut ja kilpailuihin 
liittyvät ennakkovalmistelut ja loppuverryttelyt, sekä 
myös edellä mainitun kilpailun yhteydessä pukuhuone- 
ja saunatiloissa.

MITÄ VAKUUTUS KORVAA?
Hoitokuluvakuutuksesta korvataan:

• lääkärin toteaman vamman hoitoon tarkoitetut, lää-
kärin reseptillä määräämät Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskuksen (Fimea) antaman luvan perus-
teella apteekissa myytävät lääkkeet tai määräaikai-
set erityislupavalmisteet

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

• lääkärin määräämästä ja lääkärin tai terveydenhuol-
lon ammattihenkilön antamasta välttämättömästä 
lääketieteellisestä hoidosta perityn palkkion. Lääkä-
rin koti käynnistä korvataan lääkärin palkkiona enin-
tään 50 prosenttia.

• lääkärin määräämän, hoitohenkilökunnan suoritta-
man lääketieteellisen tutkimuksen

Suomen Uimaliiton lisenssivakuuttajana toimii Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Tähän esitteeseen on koot-
tu tietoa Pohjantähden kertatapaturmavakuutuksen sisällöstä, kattavuudesta ja olennaisimmista rajoituksista. Esit-
teeseen on lisäksi koottu ohjeet, miten toimia tapaturman sattuessa.  Yhteystietomme löydät kääntöpuolelta, ota 
yhteyttä jos sinulla on kysyttävää kertatapaturmavakuutuksesta! 



• julkisen terveydenhuollon toimintayksikön 
poliklinikka- ja hoitopäivämaksut

• tapaturman sattuessa käytössä olleiden sil-
mälasien, kuulokojeen tai hammasprotee-
sin korjaus kulut tai rikkoutuneita vastaavien 
hankintakustannukset, kun vamma on lääkä-
rin toteama.

• erikoislääkärin määräämän, vamman hoidon, 
paranemisen ja päivittäisen liikkumisen kan-
nalta välttämättömän, ensimmäisen ortope-
disen sidoksen tai tuen

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

• Yksityissairaaloiden hoitopäivämaksut kulloin-
kin Suomessa voimassaolevan julkisen tervey-
denhuollon hoitopäivämaksun mukaisesti. 

Vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneen ta-
paturman hoitokulukorvauksia maksetaan myös 

vakuutuksen päättymisen jälkeen, mikäli tapatur-
mahetkellä voimassa ollutta hoitokulusummaa on 
jäljellä.

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

Hoitokuluvakuutus ei korvaa
• matkakuluja
• hoidosta aiheutunutta ansionmenetystä 

tai  muita välillisiä kuluja
• korvausta pysyvästä haitasta 
• korvausta kuolemasta

OMAVASTUU

Tapaturmavakuutuksessa on vahinkokohtainen 
100 euron omavastuu. 

Pohjantähdellä asiakkaana voit hakeutua hoitoon 
oman valintasi mukaan joko julkisen puolen sai-
raalaan, terveyskeskukseen tai yksityiseen hoitolai-
tokseen.  

Sinun tulee maksaa hoitokulut ensin itse ja hakea 
Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvauk-
set. Kelasta on haettava korvaukset 6 kuukauden 
kuluessa siitä, kun kulut on maksettu.  Useimmat 
hoitolaitokset hoitavat sairausvakuutuksen osuu-
den puolestasi, kun sinulla on Kela-kortti mukana 
maksaessasi hoitokuluja. 

Täytä korvaushakemus huolellisesti ja toimita se 
allekirjoitettuna Pohjantähdelle. Alaikäisen kor-
vaushakemuksen allekirjoittaa huoltaja. Korvaus-

MITEN TOIMIA VAHINKOTILANTEESSA?

hakemuksen löydät Pohjantähden kotisivuilta 
www.pohjantahti.fi. Voit täyttää korvaushakemuk-
sen sähköisten asiointipalveluidemme kautta tai 
tulostaa sen sivuiltamme. 

Toimita korvaushakemuksen liitteenä Pohjantäh-
delle alkuperäiset sairaalamaksut, apteekkikuitit, 
reseptit tai niiden kopiot.  Yksityisterveydenhuol-
lon lääkärinpalkkio- ja tutkimuskulujen osalta toi-
mita Kelalta saamasi alkuperäinen korvauspäätös 
ja siihen liittyvät kopiot Kelaan toimitetuista kui-
teista. Mikäli Kelan osuus on huomioitu jo hoitolai-
toksessa, toimita sieltä saamasi maksukuitti Pohjan-
tähdelle.

Henkilökorvausosasto (arkisin klo 8–16.30)
p. 020 763 4014
henkilokorvaukset@pohjantahti.fi

Puhelinpalvelu (arkisin klo 8–20)
p. 020 763 4010
palvelu@pohjantahti.fi

ota
yhteyttä, kerrommelisää!


