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Uusi Sporttiturva 

 Tuotetta on yksinkertaistettu niin, että vakuutusturva vastaa paremmin asiakkaan 
ymmärrystä siitä, minkälaisen turvan hän saa ostaessaan vakuutusta urheilussa 
sattuvien äkillisten vammojen varalle 

 Oikeus korvaukseen perustuu äkillisen tapahtuman aiheuttamaan vammaan 

 Tapaturman ja voimanponnistuksen käsitteet poistettu 

 Tapahtumakohtainen korvausaika on rajattu (3 vuotta)  

 Hammasvammoissa ei ole enimmäiskorvausaikaa 

 Tapahtumakohtainen hoitokulujen korvaussumma on korotettu (15 000€) 

 Turva on lapsilla (n. alle 12 -vuotiaat) pääsääntöisesti voimassa kaikissa lajeissa 
tuoteselosteessa mainituissa vakuutuksen alaryhmissä  

 alppilajien B3, mäkihyppy ja yhdistetty B2 ja maastohiihto B2 vaihtoehtojen 
vakuutus on voimassa myös muissa urheilulajeissa  

 Myös vaaralliset tai riskialttiit lajit kuuluvat turvan piiriin 

 Ortopediset tuet ja sidokset korvataan  
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Uusi Sporttiturva 

 Vakuutus on voimassa valitun urheilulajin kilpailuissa, harjoituksissa sekä niihin 
välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. 

 

 Harjoittelu sisältää myös lajille ominaisen harjoittelun esim. juoksulenkit ja 
kuntosaliharjoittelun 

 

 Välittömillä matkoilla tarkoitetaan meno- ja paluumatkoja kilpailuihin ja 
harjoituksiin. Usean päivän turnausmatkalla, koulutus-, liikunta- tai 
valmennusleirillä vakuutus on kuitenkin voimassa koko turnauksen tai leirin ajan 
(myös varsinaisen urheilun ulkopuolella kuten majoituspaikassa) 
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Korvattava äkillinen tapahtuma 

 Äkillinen tapahtuma 

 Voi olla tapaturma tai voimanponnistus, jonka yhteydessä ruumiinvamma 
aiheutuu.  

 Vakuutetun tulee nimetä äkillinen tapahtuma, jonka yhteydessä vamma on 
syntynyt.  

 Välittömästi aiheutunut vamma tai vuorokauden sisällä tapahtumasta alkanut 
oireilu voidaan aina katsoa korvattavaksi. Hoitoon hakeutumisen aikarajaa ei 
kuitenkaan ehdoissa ole. 

 

 Ruumiinvamma 

 Tutkimus- tai hoitokulujen, pysyvän haitan tai kuoleman tulee aiheutua 
ruumiinvammasta. 

 Henkinen vamma ei ole korvattava. 
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Rajaukset – vähitellen syntyneet tilat 

 Sporttiturvassa oikeus korvaukseen syntyy vain äkillisten tapahtumien aiheuttamien 
ruumiinvammojen perusteella. Vähitellen syntyvät tilat eivät siten ole korvattavia. 
Tätä lähtökohtaa selkeyttämään ehtoihin on lisätty seuraavat rajaukset. 

 

1. Vakuutuksesta ei korvata rasituskipua, -vammoja tai -sairauksia, esimerkiksi 
penikkatautia, rasitusmurtumaa, jännetulehduksia tai jänteiden kiinnityskohtien 
tulehduksia  

 Rasitustilat syntyvät aina vähitellen, toistuvan kuormituksen seurauksena 

 Myöskään muut rasitusvammat tai rasitussairaudet eivät ole korvattavia. 
Esimerkiksi treenaamisen aiheuttaman lihaskivun tai lihasjännityksen 
hoitokulut eivät ole korvattavia. 

 

 Rasitustilojen lisäksi myöskään muut vähitellen aiheutuneet tilat eivät ole 
korvattavia. 

 Korvattavia eivät ole esimerkiksi:  auringonpistos tai lämpöhalvaus   
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Rajaukset – sairaudet 

 Vakuutuksesta ei ole tarkoitus korvata sairauden kuluja tai sen aiheuttamaa pysyvää 
haittaa taikka kuolemaa. Selvyyden vuoksi ehdoissa on seuraava rajaus. 

 

 Vakuutuksesta ei korvata sairauksia, esimerkiksi nivelkulumaa tai -tulehduksia 
taikka sydän- tai muita sairauskohtauksia 

 Myöskään sairauskohtaukset (sydänkohtaus, aivoinfarkti, epilepsiakohtaus, muu 
sairausperäinen tajunnan menetys) eivät ole korvattavia 

 HUOM. Jos sairauskohtauksen yhteydessä esimerkiksi kaatuessa aiheutuu 
ruumiinvamma, tämän vamman (haava, ruhje, murtuma tms.) aiheuttamat 
kulut, pysyvä haitta tai kuolema voidaan korvata   

 

 HUOM. Jos äkillinen tapahtuma aiheuttaa korvattavan ruumiinvamman, 
vakuutetun sairaus, vika, vamma tai rappeutuma ei kuitenkaan rajaa korvaamista.   

 Korvataan, vaikka vamma syntyy pahempana kuin terveelle (esim. akillesjänteen 
repeämä, olkapään kiertäjäkalvosimen repeämä, välilevytyrä ym.) 
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Omasairaalassa pääsee hoitoon jonottamatta 

 Omasairaala tarjoaa joustavan tavan hoidattaa tapaturmavammat ja muut vaivat 
nopeasti kuntoon. 

 Pohjola Vakuutuksen omistama Omasairaala on lyhentänyt ortopedisten 
tapaturmavammojen hoitoketjun noin puoleen aikaisemmasta 

 Heti ensimmäisellä käynnillä asiakkaan vamma tutkitaan, diagnosoidaan ja tehdään 
päätös jatkohoidosta 

 Ammattitaitoinen henkilöstö ja huippuluokan kuvantamislaitteet varmistavat oikeat 
hoitopäätökset. 

 Vahinkojen korvauskäsittely tapahtuu sairaalassa, joten päätökset ja 
maksusitoumukset saa saman tien. 

 Omasairaala palvelee Helsingissä. Toinen Pohjolan sairaala avataan ensi vuonna 
Tampereelle. 
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Omasairaala palvelee suoraan pelikentältä 
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TUPLATURVA 

 VAPAAEHTOISTYÖN TAPATURMAVAKUUTUS 

 Tapaturmavakuutus korvaa lajiliittojen, liittojen piirien ja alueiden ja 
jäsenseurojen toimeksiannosta kaikenikäisille vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia 
tapaturmia (esim. kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus, 
koulutus, varainhankinta, luottamusmiestyö, toimistotyö). Myös edellä 
mainittuihin toimintoihin liittyvät välittömät matkat kuuluvat vakuutuksen piiriin. 
Tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. 

 

 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS  

 Korvaa vakuutetun (=liiton tai seuran) kolmannelle osapuolelle aiheuttaman 
henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden 
mukaan korvausvastuussa. Vahingon voi aiheuttaa vakuutetun työsuhteinen 
työntekijä tai vapaaehtoistyöntekijä, joka työskentelee vakuutetun 
toimeksiannosta. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun silloin, kun 
vakuutettu on pääsymaksullisen tai -maksuttoman tilaisuuden, harjoituksen tai 
leirin järjestäjänä. Toiminnan vastuuvakuutus  on voimassa Euroopassa 
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TUPLATURVA 

 VAPAAEHTOISTYÖN TAPATURMAVAKUUTUS /Korvaukset 

 

 Vakuutuksen vakuutusmäärät ovat 8.500 euroa niin hoitokulujen, 
haittakorvauksen kuin kuolinkorvauksen osalta. Vakuutetun omavastuu 
hoitokorvauksen osalta on 50 euroa/tapaturma.  

 

 Vakuutus ei ole voimassa urheillessa, palkkiota tai palkkaa saaville 
erotuomareille eikä työsuhteessa yllä mainittuihin tahoihin sattuneiden 
työtapaturmien varalta. Vakuutus korvaa kuitenkin työkorvausta saavien 
tapaturmat. 

 

 Vakuutusehdoista poiketen vakuutuksesta ei korvata fysikaalisen hoidon 
kustannuksia.  
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TUPLATURVA 

 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS / Korvaukset 

 

 Vakuutusyhtiö selvittää vakuutetun puolesta korvausvelvollisuuden ja vahingon 
määrän, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa, hoitaa mahdollisen 
oikeudenkäynnin ja siitä tulevat kustannukset sekä korvaa sen 
vahingonkorvauksen, jonka vakuutettu on velvollinen maksamaan.  

 

 Maksettavan korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingossa on 1 000 
000 euroa. Vakuutetun omavastuu jokaisessa vahingossa on 600 euroa  

 

 Huom! 

 Toiminnan vastuuvakuutus ei ole korvauspiiriltään yhtä laaja, kuin vakuutetun 
lain mukainen korvausvelvollisuus. Esimerkiksi vakuutetun hallussa, lainassa, 
vuokralla tai muutoin vakuutetun hyödykseen käytettävänä olevalle 
omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja vakuutus ei korvaa  
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