3 MUUT VAKUUTETTAVAT HENKILÖRYHMÄT

3.1 Ryhmätapaturmavakuutus
Vakuutus

1.Kuntalaisten va paaehtoinen ta paturmavakuutus

Vakuutussopimustunnus
Vakuutetut

Pohjola
Tyrnäv än kunnan asukkaat ja ulkokuntalaiset

Voimassaoloalue
Vakuutusturvan laajuus

eruskoulun o ppilaat ja äiväkotila set
Kaikkialla maailmassa
Kunnan järjestämissä ja valvomissa toiminnoissa sekä
näihin välittömästi liittyvillä matkoilla.
-

koululaisten luokkaretket ja leirikoulut

-

koululaisten (alakoulu) käytännön työharjoittelu ja

-

niihin liittyvät välittömät matkat
koululaisten koulumatkat
päivähoitolapset, myös matkat kunnalliseen

päivähoitoon ja takaisin
-

luottamushenkilöt, myös matkat luottamustoimiin ja

Vakuutus

takaisin
2.Täysajan tapaturmavakuutus

Vakuutusso pimustunnus
Vakuutetut

Pohjola
Huostaan otetut ja sijoitetut lapset

Vakuutus
Vakuutusso pimustunnus
Vakuutetut

3.Leiri- ja retkiajan tapaturmavakuutus
Pohjola
Tukihenkilö- ja perhetoiminnan piirissä olevat lapset ja
nuoret (10 hlöä )
Tapaturman hoitokulut
Pysyvän haitan korvaus
Kuolemantapauskorvaus
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman

Vakuutusturva

Tapaturma

(10 hlöä )

aiheuttama tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.
Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta

sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos,
paleltuminen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen
huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma ja

erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys.
Äkillisyydellä tarkoitetaan, että tapahtuma on yhtäkkinen

ja nopea, kuten putoaminen tai törmäys.
Tapaturma on ulkoisen tekijän aiheuttama tapahtuma,
kuten kaatuminen kadun liukkauden takia, jotain putoaa
päälle tai törmääminen johonkin esteeseen.

Tapaturman on satuttava vakuutetun tahtomatta eli se on
vakuutetun kannalta odottamaton ja ennalta arvaamaton.
Jos vakuutettu aiheuttaa itselleen vamman tahallisesti,
kyseessä ei ole tapaturma.
Ei korvaa

Kustannuksia, jotka syntyvät

-

sairauden, vian tai vamman aiheuttamia kuten
esim. vatsan tai nivusalueen tyriä, akillesjänteen
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-

Urheilurajoituksia

repeämää eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaan
menoja
puremisesta hampaalle aiheutuneita vahinkoja
itsemurhasta tai sen yrityksestä
huoltajan, omaisen tai hoitajan välillisistä
kustannuksista esim. yöpymisestä,
ansiomenetyksistä, pysäköintikustannuksista,
puhelinkuluista.

Kamppailulajit (judo, paini, nyrkkeily, karate)
Voimailulajit, painonnosto, kehonrakennus.
Moottoriurheilulajit, Ilmaurheilulajit (laskuvarjohyppy,
purjelento, kuumailmapallolento, riippuliito)
Benjihyppy, Kiipeilylajit (vuori-, kallio., jää- tai seinäkiipeily)
Laite- tai vapaasukellus
Freestylehiihto, nopeus- tai syöksylasku tai laskettelu

Hoitokulut

merkittyjen rinteiden ulkopuolella. Siipi- ja leijapurjehdus.
Hoitokuluina korvataan
-

lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön

suorittamat tutkimus- ja hoitotoimenpiteet
-

lääkkeet

-

sairaalan hoitopäivämaksut
hammasvamman tutkimukset ja hoidot
matkakulut hoitopaikkaan
välttämättömät lääkärin määräyksestä aiheutuneet
ylimääräiset kulut koulumatkoista

-

tapaturman yhteydessä rikkoontuneet silmälasien,
kuulokojeiden, hammasproteesien sekä
turvakypärän korjauskustannukset tai mikäli ei
mahdollista korjata, uuden vastaavan

hankkimiskustannukset edellyttäen että
tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa ja
korjaus/uuden hankinta on tehty viimeistään
kahden kuukauden kuluessa tapaturmasta.
-

leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeisestä lääkärin
määräämästä fysikaalisesta hoidosta. (max. 10
kertaa/ 1 hoitojakso/ tapaturma)
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