Jumppaturva
Vakuutusesite

Jumppaturva
Suomen Voimisteluliitto ry:n
jäsenseuroille

Tuoteseloste on voimassa 1.9.2016 alkaen.

Vakuutetut

Minkälaiset kulut Jumppaturva korvaa

Jumppaturva –vakuutuksen voivat hankkia kaikki Suomen
Voimisteluliiton (liitto) jäsenseurat. Yksittäisen Jumppaturvavakuutuksen voi hankkia myös Stara-lisenssin (entinen
Asemalisenssi) oston yhteydessä. Seuran ottaessa vakuutuksen,
siihen liitetään liitolle ilmoitetut seuran jäsenet. Vakuutuksesta ei
korvata työsuhteisten ohjaajien tai valmentajien, eikä liiton
kilpailuluvan omaavien voimistelijoiden vahinkoja. Työsuhteiset
seuran ohjaajat ja valmentajat kuuluvat lakisääteisten vakuutusten
piiriin ja kilpailuluvan omaavat voimistelijat lisenssivakuutusten
piiriin. Vakuutus on kaiken ikäisille.

Vakuutus korvaa kattavasti lääkärikäynneistä, lääkkeistä,
tutkimuksista ja leikkauksista aiheutuvia kuluja. Käytössäsi on
valtakunnallisen kumppaniverkostomme hoitolaitosten lisäksi
Helsingissä sijaitseva Omasairaalamme, joka hoitaa tuki- ja
liikuntaelinten vammoja maamme huippuihin lukeutuvien
ortopedien johdolla.
• maksut lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön
suorittamista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä
• maksut apteekista myytävistä lääkevalmisteista ja haavasidoksista
• sairaalan hoitopäivämaksut
• maksut hammasvamman tutkimuksista ja hoidoista
• maksut korvattavan vamman takia tarvittavasta ortopedisestä
tuesta tai ortopedisestä sidoksesta
• maksut vamman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon
jälkeisestä välttämättömästä lääkärin määräämästä fysioterapiasta,
enintään yksi 10 hoitokerran hoitojakso vammaa kohti
• maksut kyynär- tai kainalosauvojen vuokrasta
• matkakulut lähimpään hoitolaitokseen

Hinta
Seuran kannattaa tilata ko. vakuutus koko jäsenistölle koska tällöin
hinta on 3,50 /per vakuutus. Mikäli seura tilaa vakuutuksia yksittäisinä
tilauksina on vakuutuksen hinta 4,00/per hlö. Vakuutuksessa ei ole
ikärajoja.

Voimaantulo ja voimassaolo
Vakuutus (tunnus 06-8627097) tulee voimaan kunkin siihen
liittyvän henkilön osalta 1.9.2016 tai sen jälkeen klo 24.00 sinä
päivänä, jona ilmoitus on saapunut liittoon. Vakuutuskausi on
1.9.2016–31.8.2017.
Vakuutus on voimassa lajiin liittyen alla mainituissa
tilanteissa sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja
paluumatkoilla.

•
•
•
•
•

Harrastevoimistelutoiminnassa: voimistelutunneilla,
harjoituksissa, esityksissä, tapahtumissa ja näytöksissä
Stara-lisenssin kanssa ja Stara-tapahtumissa
Vakuutus on voimassa vain Suomessa.
Vakuutetulla ei ole omavastuuta.
Vakuutus ei ole voimassa muissa urheilulajeissa.

Vakuutus ei ole voimassa kilpailuissa, kilpa- ja huippu-urheilussa
tai niihin liittyvissä lajille ominaisissa harjoituksissa, joita varten
on liiton kilpailulupiin liitetyt vakuutukset (Sporttiturva).
(harrastelisenssi/lajilisenssit)
Voimisteluliiton
kilpailuluvan
omaavan voimistelijan vahinkoja ei korvata tästä vakuutuksesta.

Hoitokulut korvataan siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut
oikeutta korvaukseen sairausvakuutuslain tai jonkin muun
lain nojalla.
Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että tutkimus ja hoito
ovat lääkärin määräämiä. Lisäksi niiden tulee olla yleisesti hyväksytyn
lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja kysymyksessä olevan vamman
hoidon kannalta välttämättömiä ja kulujen kohtuullisia. Lisäksi
vakuutetut joiden vakinainen asuinpaikka ei ole Suomi ja korvattava
vahinko sattuu Suomessa, niin hoitokulujen korvaamisen
edellytyksenä on, että tutkimus ja hoito on aloitettu Suomessa ja ne
ovat lääkärin määräämiä.

Vakuutuksesta ei korvata
•
•
•

Korvaukset ja sen rajoitukset
Hoitokorvaus 15 000 euroa
Oikeus hoitokorvaukseen syntyy, kun vakuutetulle sattuneesta
äkillisen tapahtuman aiheuttamasta ruumiinvammasta aiheutuu
tutkimus- tai hoitokuluja. Vamman aiheuttaneen tapahtuman
tulee sattua vakuutuksen voimassa ollessa. Korvausta maksetaan
vain niistä kuluista, jotka ovat aiheutuneet kolmen vuoden sisällä
vamman aiheuttaneesta tapahtumasta, kuitenkin enintään 15 000
euroa
tapahtumaa
kohti.
Hammasvammoissa
ei
enimmäiskorvausaikaa.
Vakuutuksesta ei korvata
- rasituskipua, -vammoja tai -sairauksia, esimerkiksi penikkatautia,
rasitusmurtumaa, jännetulehduksia tai jänteiden kiinnityskohtien
tulehduksia
- vähitellen syntyviä kiputiloja, vammoja tai sairauksia
- sairauksia, esimerkiksi nivelkulumaa tai -tulehduksia taikka
sydän- tai muita sairauskohtauksia
- vahinkoja, jotka ovat sattuneet liiton liikuntakursseilla tai leireillä
(liitto on vakuuttanut liikuntakurssit ja leirit erikseen)

•
•

•
•

ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä.
fysioterapeutin suorittamasta tutkimuksesta tai antamasta
hoidosta aiheutuneita kuluja, paitsi edellä mainitussa tilanteessa
vamman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen
jalkaterapeutin, toimintaterapeutin, puheterapeutin,
ravitsemusterapeutin, psykologin, neuropsykologin, optikon,
kiropraktikon, osteopaatin, naprapaatin tai hierojan taikka
näihin rinnastettavan terveydenhuoltoalan ammattihenkilön
suorittamasta tutkimuksesta tai hoidosta aiheutuneita kuluja
psykoterapiasta tai siihen rinnastettavasta hoidosta aiheutuneita
kuluja
lääkinnällisistä välineistä, muista apuvälineistä ja tarvikkeista tai
tekojäsenistä aiheutuvia kuluja, paitsi edellä mainittuja
ortopedisen tuen tai ortopedisen sidoksen kuluja taikka kyynärtai kainalosauvojen vuokrakuluja
äkillisen tapahtuman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden
silmälasien, kuulokojeen tai hammasproteesin korjaus- tai
jälleenhankintakustannuksia
välillisiä kuluja kuten majoitus- ja ateriakuluja

Haittakorvaus 30 000 euroa
Oikeus haittakorvaukseen syntyy, kun vakuutetulle aiheutuu
pysyvä haitta haittakorvauslajin voimassaoloaikana sattuneen
äkillisen tapahtuman aiheuttaman ruumiinvamman vuoksi ja
pysyvä haitta on jatkunut kolme kuukautta.

Kuolinkorvaus 8 500 euroa
Oikeus kuolinkorvaukseen syntyy, kun vakuutettu kuolee
kuolinkorvauslajin voimassaoloaikana sattuneen äkillisen
tapahtuman aiheuttaman ruumiinvamman vuoksi.

Vakuutusehdot ja lisätietoa vakuutuksesta
Vakuutuksessa noudatetaan Sporttiturvan vakuutusehtoja L1505.
Lisätietoja numerosta 0303 0303 tai internetistä osoitteesta
www.op.fi

Kuinka toimit kun loukkaannut?
1. Hakeudu hoitoon ortopedisiin vammoihin erikoistuneeseen
Omasairaalaan tai muuhun kumppaniverkostomme hoitolaitokseen.
OPn lääkärikumppanit löydät sivuilta vahinkoapu.op.fi.
2. Maksa hoitokulut ensin itse ja hae Kelasta sairausvakuutuslain
mukaiset korvaukset. Kun otat Kela-kortin mukaasi, hoitavat
useimmat hoitolaitokset ja apteekit Kela-korvausten hakemisen sinun
puolestasi. Huolehtimalla Kela-korvauksista varmistat sen, että
vakuutuksen korvausmäärä riittää vamman hoidossa mahdollisimman
pitkään.
3. Täytä vahinkoilmoitus OP-mobiililla tai kirjautumalla omilla
pankkitunnuksillasi sivulle op.fi tai pohjola.fi. Vahinkoilmoituksessa
tarvittava vakuutustunnus on 06-8627097.
Voit ilmoittaa vahingosta myös sivulla www.pohjola.fi >
yritys- ja yhteisöasiakkaat > vahingot > henkilövahingot >
tapaturma urheilussa.

Vakuutuksen osuus Jumppaturvan hinnasta on 2,20 euroa.

JUMPPATURVAN TILAUKSET
VOIMISTELULIITOSTA:
Vakuutustilaukset tehdään seuran Nepton Jäsentieto -sivujen
kautta.
Jumppaturvasta lisätietoja:
helena.hirvonen@voimistelu.fi
Lisätietoja Jumppaturvasta löydät liiton nettisivuilta
www.voimistelu.fi tai soittamalla liittoon
(arkisin klo 9-16) p. 040 517 6716

Turvallista liikuntaa ja toimintaa - tietoa
vakuutuksista jäsenseuroille
Suomen Voimisteluliitto on neuvotellut OP Vakuutuksen kanssa
jäsenistölleen kattavan vakuutusturvan. Toivomme
jäsenseurojemme johdon varmistavan, että vakuutukset ovat
kunnossa.

Edullinen Jumppaturva harrastevoimisteluun
ja Stara-lisenssin yhteyteen
Helpoin tapa varmistaa jäsenten vakuutusturva tapaturmien varalta on
vakuuttaa koko seuran tai voimistelujaoston jäsenistö edulliseen 3,50
euron kappalehintaan. Mikäli seura tilaa vakuutuksia yksittäisinä
tilauksina on vakuutuksen hinta 4,00/per hlö. Ehdotamme, että vakuutus
huomioidaan seurojen jäsenmaksuissa, sillä uskomme, että jumppaajat
sekä jumppaavien lasten vanhemmat suhtautuvat myönteisesti
harrastuksen turvallisuuden varmistamiseen. Mikäli seura ei vakuuta
koko jäsenistöään, on vakuutettavat henkilöt valittava yksitellen oston
yhteydessä Neptonin jäsenlistauksesta. Jumppaturva-tarroja emme enää
lähetä, vaan seuran tulee informoida vakuutuksen ottaneita henkilöitä,
että heillä on vakuutus voimassa. Vakuutetut voivat tutustua
Jumppaturvan vakuutusesitteeseen liiton www-sivuilla.

Kilpailulupiin liitetyt vakuutukset
Kilpa- ja huippuvoimistelun vakuutusturva on liitetty liiton
kilpailu- ja harrastelisensseihin. Seura tai voimistelija voi lunastaa
kilpailuluvan ja vakuutuksen oman seuran Nepton Jäsentieto sivun kautta.

Tuplaturva jäsenetuna - vapaaehtoistyön
tapaturmat ja vastuuvakuutus
Kaikilla jäsenvelvoitteensa hoitaneilla seuroilla on voimassa
tuplaturvavakuutus. Vakuutus kattaa seuran vapaaehtoistyössä
sattuneet tapaturmat sekä seuran kolmannelle osapuolelle
aiheuttaman henkilö- tai esinevahingon, josta vakuutettu on
voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutus
kattaa myös järjestäjän vastuun silloin, kun seura on tilaisuuden,
harjoituksen tai leirin järjestäjänä. Tuplaturvan
vakuutusesitteeseen voi tutustua http://www.sport.fi/valo/
jasenjarjestopalvelut/vakuutukset-ja-sopimukset/tuplaturva

