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DIVING EMERGENCY
What is covered

Cover Limits
DAN Sport Bronze

DAN Sport Silver

DAN Sport Gold

Specialized hyperbaric medical consultancy 24/7

Included

Included

Included

Emergency medical evacuation (including suspect DCI
cases)

Total cost

Total cost

Total cost

€ 50.000,00

Total cost

Total cost

-

Total cost

Total cost

Daily allowance for hospital stay during therapy

-

€ 50,00 - inpatient only

€ 100,00 - inpatient only

Any prosthesis necessary after an insured injury

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Permanent disability

-

€ 50.000,00

€ 100.000,00

Death

-

€ 6.000,00

€ 12.000,00

€ 2.500,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

Total cost

Total cost

Total cost

Loss or damage of own or rescuers' diving equipment

-

€ 1.500,00

€ 3.000,00

Extra hotel & travel costs following a diving accident

-

Up to € 5.000,00
member only

Up to € 10.000,00
member & travel partner

Legal expenses in relation to a diving accident

-

€ 5.000,00

€ 10.000,00

Legal protection abroad
Emergency interpreter costs

-

€ 5.000,00
€ 500,00

€ 10.000,00
€ 1.000,00

€ 7.000,00

€ 25.000,00

€ 100.000,00

Worldwide emergency medical treatment, including home
country. Hyperbaric therapy and hospitalization included
(even in case of suspect DCI)
Repatriation of the convalescing diver
Specialized medical treatment, including rehabilitation
and post-traumatic stress treatment, up to 30 days from
date of incident

Search & rescue expenses. Cave diving included
Repatriation of the deceased

Personal civil liability, including legal defence

And there's even more...

What is covered

Cover Limits
DAN Sport Bronze

DAN Sport Silver

DAN Sport Gold

Total cost in life/limb
threatening situations

Total cost

Total cost

per journey 60 days
per Year 120 days

per journey 90 days
per Year 120 days

No limit

First medical assessment costs, even w/out
hospitalization

-

Total cost

Total cost

Medical expenses for outpatient care

-

€ 500,00

€ 1.500,00

€ 50.000,00

Total cost

Total cost

-

Total cost

Total cost

Assistance only. Shipping
fees excluded

Assistance & delivery

Assistance & delivery

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 6.000,00

Medical evacuation (also valid in home country in case of
unavailability of public emergency services)

Medical & hospitalization costs for unexpected non-diving illness &/or injury abroad
Maximum number of insured travelling days:

Medical repatriation
Repatriation of the deceased
Dispatch of essential medication and spectacles
Cash advances for non-indemnifiable medical expenses
Continued specialized medical contact with local medical
personnel

Included

Included

Included

Medical information worldwide

Included

Included

Included

-

€ 15.000,00

€ 20.000,00

Roundtrip travel ticket for one person to reach the DAN
member in case of hospitalization (also in home country
when beyond 200 Km from domicile)

-

€ 2.500,00

Total cost

Escorted return of minors (also in home country when
beyond 200 Km from domicile)

-

€ 5.000,00

Total cost

Additional return expenses of travel companion

-

€ 2.000,00

Total cost

Extra costs for custody of pets

-

€ 250,00

€ 500,00

Transportation home of a vehicle or its return to the rental
agency

-

€ 1.000,00

€ 3.000,00

Included

Included

Included

Medical expenses for inpatient care, irrespective of
number of days in care
TRAVEL ASSISTANCE

PERSONAL ASSISTANCE
Pre-trip information: visas, vaccinations, etc.
Cash loan in local currencies for medical emergencies

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 6.000,00

Assistance only

Assistance only

Assistance only

Transmission of urgent messages

Included

Included

Included

Interpretation assistance

Included

Included

Included

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 6.000,00

Loss of personal documents

LEGAL ASSISTANCE
Bail money (loan)

FEE
TermsANNUAL
of Use MEMBERSHIP
Trademarks

Site Map

Details

Contact us

Press Area

DAN Sport Bronze

DAN Sport Silver

DAN Sport Gold

Total Net Premium

€ 19,00

€ 41,00

€ 151,00

DAN Membership

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

Alert Diver Magazine

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Emergency Medical Servicing

€ 15,00

€ 19,00

€ 19,00

Net Membership Fee (incl. insurance)*

€ 59,00

€ 85,00

€ 195,00

national tax

national tax

national tax

National Taxes

Please read carefully the insurance policy. The insurance company is International Diving Assurance (IDA) Ltd The plans are distributed by DAN Europe Insurance Brokers (DEIB) Ltd. Both companies
are subsidiaries of DAN Europe Group & are duly authorized/regulated by the Malta Financial Services Authority (MFSA).

*Insurance Premium Taxes to be added, depending on country. Please select plan and country in the boxes below in order to
calculate taxes
If you want to see the price of a DAN Family Travel package, simply select the travel insurance cover for non-diving family members.

Share

- Select a plan -

Korvausrajat
Korvausrajat
DAN Sport Hopea
DAN Sport Hopea
Sisältyy
Sisältyy

DAN Sport Kulta
DAN Sport Kulta
Sisältyy
Sisältyy

Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset

Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset

Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset

€ 50.000,00
€ 50.000,00

Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset

Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset

-

Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset

Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset

€ 50 (vuodeosastolla)
€ 50 (vuodeosastolla)
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset
€ 1.500,00
€ 1.500,00

€ 100 (vuodeosastolla)
€ 100 (vuodeosastolla)
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset
€ 3.000,00
€ 3.000,00

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset
€ 7.000,00
€ 7.000,00

€ 5.000,00 asti
€ 5.000,00
asti
(vain
vakuutettu)
(vain vakuutettu)
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€€5.000,00
500,00
€ 500,00
€ 25.000,00
€ 25.000,00

€ 10.000,00 asti
€ 10.000,00 asti
(vakuutettu+matkakumpp.)
(vakuutettu+matkakumpp.)
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€€ 10.000,00
1.000,00
€ 1.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00

SUKELLUKSEEN LIITTYMÄTTÖMÄT LÄÄKETIETEELLISET HÄTÄTAPAUKSET JA MATKAVAKUUTUS
SUKELLUKSEEN LIITTYMÄTTÖMÄT LÄÄKETIETEELLISET HÄTÄTAPAUKSET JA MATKAVAKUUTUS
Mitä korvataan
Korvausrajat
Mitä korvataan
Korvausrajat
DAN Sport Hopea
DAN Sport Kulta
DAN Sport Pronssi
DAN
Sport Hopea
DAN Sport Kulta
DAN Sport Pronssi
Sairaankuljetus (voimassa myös kotimaassa, jos
Kaikki elämän/raajan menetKaikki
kustannukset
Kaikki
kustannukset
Sairaankuljetus
(voimassa
kotimaassa, jos
Kaikki elämän/raajan
menetjulkisia hätäpalveluja
ei ole myös
saatavilla)
tämisen
uhkan kustannukset
Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset
julkisia hätäpalveluja ei ole saatavilla)
tämisen uhkan kustannukset
Lääketieteelliset & sairaalahoidon kustannukset. Odottamatomaton sukellukseen liittymätön sairaus ja/tai loukkaantuminen ulkoma illa
Lääketieteelliset & sairaalahoidon kustannukset. Odottamatomaton sukellukseen liittymätön sairaus ja/tai loukkaantuminen ulkoma illa
60 päivää matkaa kohti
90 päivää matkaa kohti
Ei rajoitusta
Vakuutettujen matkustuspäivien enimmäismäärä:
120
päivää
/ vuosikohti
60
päivää
matkaa
120
päivää
/ vuosikohti
90
päivää
matkaa
Ei rajoitusta
Vakuutettujen matkustuspäivien enimmäismäärä:
120 päivää / vuosi
120 päivää / vuosi
Lääketieteellisen esiarvioinnin kustannukset,
Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset
Lääketieteellisen
esiarvioinnin kustannukset,
myös/ilman
sairaalalähetettä
Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset
myös/ilman sairaalalähetettä
Avohoidon hoitokulut
€ 500,00
€ 1.500,00
Avohoidon hoitokulut
€ 500,00
€ 1.500,00
€ 50.000,00
Lääketieteellinen kotiutus
Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset
€ 50.000,00
Lääketieteellinen kotiutus
Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset
Menehtyneen kotiuttaminen
Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset
Menehtyneen kotiuttaminen
Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset
Vain tukitoimet.
Välttämättömien lääkkeiden ja silmälasien korvaus
Tuki & toimitus
Tuki & toimitus
Vain
tukitoimet.
Ei rahtikuluja.
Välttämättömien lääkkeiden ja silmälasien korvaus
Tuki & toimitus
Tuki & toimitus
Ei rahtikuluja.
Käteiskorvaus ei-korvauskelpoisista sairauskuluista
Käteiskorvaus ei-korvauskelpoisista sairauskuluista
Jatkuvan erikoissairaanhoidon yhteydet paikalliseen
Jatkuvan erikoissairaanhoidon yhteydet paikalliseen
hoitohenkilökuntaan
hoitohenkilökuntaan
Lääketieteellinen konsultointi maailmanlaajuisesti
Lääketieteellinen konsultointi maailmanlaajuisesti
Vuodeosastohoidon lääketieteelliset kulut,
Vuodeosastohoidon
lääketieteelliset
riippumatta
hoitopäivien
määrästä kulut,
riippumatta hoitopäivien määrästä
MATKA-AVUSTUS
MATKA-AVUSTUS
Meno-paluu matkalippu yhdelle henkilölle DANMeno-paluu
matkalippu sairaalahoitotapauksessa
yhdelle henkilölle DANjäsenen
tavoittamiseksi
jäsenen
tavoittamiseksi
(myös kotimaassa,
jos ylisairaalahoitotapauksessa
200 km päässä kotipaikasta)
(myös kotimaassa, jos yli 200 km päässä kotipaikasta)
Alaikäisten kotiuttaminen holhoojan valvonnassa
Alaikäisten
kotiuttaminen
holhoojan
valvonnassa
(myös kotimaassa,
jos yli 200
km päässä
kotipaikasta)
(myös kotimaassa, jos yli 200 km päässä kotipaikasta)
Matkakumppanin ylimääräiset paluukustannukset
Matkakumppanin ylimääräiset paluukustannukset
Lemmikkien huostaanottokustannukset
Lemmikkien huostaanottokustannukset
Ajoneuvon kotiinkuljetus tai palauttaminen vuokraajalle
Ajoneuvon kotiinkuljetus tai palauttaminen vuokraajalle

HENKILÖKOHTAINEN AVUSTUS
HENKILÖKOHTAINEN AVUSTUS
Matkaa edeltävä opastus: viisumit, rokotukset, jne.
Matkaa edeltävä opastus: viisumit, rokotukset, jne.
Käteislaina paikallista valuuttaa lääket. hätätapauksissa
Käteislaina paikallista valuuttaa lääket. hätätapauksissa
Henkilökohtaisten dokumenttien katoaminen
Henkilökohtaisten dokumenttien katoaminen
Kiireelliset viestien välittäminen
Kiireelliset viestien välittäminen
Tulkkausapu
Tulkkausapu
LAINOPILLINEN AVUSTUS
LAINOPILLINEN AVUSTUS
Takuuraha (laina)
Takuuraha (laina)

VUOTUINEN JÄSENMAKSU
VUOTUINEN JÄSENMAKSU
Yksityiskohdat
Yksityiskohdat
Verkoston (DAN) jäsenyys, ylin taso
Verkoston (DAN) jäsenyys, ylin taso
DAN-jäsenyys
DAN-jäsenyys
Alert Diver Magazine -lehti
Alert Diver Magazine -lehti
Ensihoito onnettomuustapauksessa
Ensihoito onnettomuustapauksessa
DAN jäsenmaksu (sis. vakuutuksen)*
DAN jäsenmaksu (sis. vakuutuksen)*
Kansalliset verot
Kansalliset verot

€ 1.500,00
€ 1.500,00
Sisältyy
Sisältyy

€ 3.000,00
€ 3.000,00

€ 6.000,00
€ 6.000,00

Sisältyy
Sisältyy

Sisältyy
Sisältyy

-

€ 15.000,00
€ 15.000,00

€ 20.000,00
€ 20.000,00

-

€ 2.500,00
€ 2.500,00

Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset

-

€ 5.000,00
€ 5.000,00

Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset

-

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 250,00
€ 250,00

Kaikki kustannukset
Kaikki kustannukset
€ 500,00
€ 500,00

-

€ 1.000,00
€ 1.000,00

€ 3.000,00
€ 3.000,00

Sisältyy
Sisältyy
€ 1.500,00
€ 1.500,00
Vain konsultointi
Vain konsultointi
Sisältyy
Sisältyy
Sisältyy
Sisältyy
€ 1.500,00
€ 1.500,00

DAN Sport Pronssi
DAN Sport Pronssi
€ 19,00
€ 19,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 59,00
€ 59,00
Kansallinen vero
Kansallinen vero

Sisältyy
Sisältyy
€ 3.000,00
€ 3.000,00
Vain konsultointi
Vain konsultointi
Sisältyy
Sisältyy
Sisältyy
Sisältyy
€ 3.000,00
€ 3.000,00

DAN Sport Hopea
DAN Sport Hopea
€ 41,00
€ 41,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 19,00
€ 19,00
€ 85,00
€ 85,00
Kansallinen vero
Kansallinen vero

* Vakuutukseen lisätään maakohtaiset verot.
* Vakuutukseen lisätään maakohtaiset verot.

* Insurance Premium Taxes to be added, depending on country.

Selected plan

Painekammiohoitoihin erikoist. lääkärin konsultointi 24/7
Painekammiohoitoihin erikoist. lääkärin konsultointi 24/7
Hätäsairaankuljetuslennot
Hätäsairaankuljetuslennot
(myös epäillyt sukeltajantautitapaukset)
(myös epäillyt sukeltajantautitapaukset)
Maailmanlaajuinen äkillinen sairaanhoito, myös kotiMaailmanlaajuinen
äkillinen sairaanhoito,
myös kotimaassa. Sisältää painekammiohoidon
ja sairaalahoidon
maassa.
Sisältää
painekammiohoidon ja sairaalahoidon
(myös epäillyt
sukeltajantautitapaukset)
(myös epäillyt sukeltajantautitapaukset)
Toipuvan sukeltajan kotiuttaminen
Toipuvan sukeltajan kotiuttaminen
Erikoissairaanhoidon, mukaanlukien kuntoutus- ja
Erikoissairaanhoidon,
mukaanlukien
kuntoutusja
jälkitraumaattisen
stressin
hoito, enintään
30 päivän
jälkitraumaattisen
ajan tapahtumastastressin hoito, enintään 30 päivän
ajan tapahtumasta
Päiväraha sairaalahoidon aikana
Päiväraha sairaalahoidon aikana
Vakuutuksen korvaaman vamman vaatimat proteesit
Vakuutuksen korvaaman vamman vaatimat proteesit
Pysyvä vamma
Pysyvä vamma
Kuolemantapaus
Kuolemantapaus
Etsintä ja pelastuskulut. Luolasukellus sisältyy.
Etsintä ja pelastuskulut. Luolasukellus sisältyy.
Menehtyneen kotiuttaminen
Menehtyneen kotiuttaminen
Pelastajan tai pelastettavan sukellusvarusteiden
Pelastajan
sukellusvarusteiden
katoaminentai
taipelastettavan
vahingoittuminen
katoaminen tai vahingoittuminen
Sukellusonnettomuudesta johtuvat ylimääräiset
Sukellusonnettomuudesta
johtuvat ylimääräiset
hotellija matkakulut
hotelli- ja matkakulut
Sukellusonnettomuudesta johtuvat kohtuulliset oikeuskulut
Sukellusonnettomuudesta johtuvat kohtuulliset oikeuskulut
Oikeusturva ulkomailla
Oikeusturva ulkomailla
Hätätulkkauskustannukset
Hätätulkkauskustannukset
Henk.koht. siviilioik. vastuu, sis. oikeusturvavakuutus
Henk.koht. siviilioik. vastuu, sis. oikeusturvavakuutus

DAN Sport Pronssi
DAN Sport Pronssi
Sisältyy
Sisältyy

Sekä lisäksi...
Sekä lisäksi...

NON-DIVING RELATED MEDICAL EMERGENCY AND TRAVEL ASSISTANCE

Privacy Policy

SUKELLUSONNETTOMUUS
SUKELLUSONNETTOMUUS
Mitä korvataan
Mitä korvataan

Country of residence

- Select a country -

Huom! Käännös epävirallinen. Ristiriitatilanteessa englanninkielinen versio pätee!
Jos tekstistä löytyy käännösvirhe, ota yhteys: sihteeri@lakeudensukeltajat.fi

Sisältyy
Sisältyy
€ 6.000,00
€ 6.000,00
Vain konsultointi
Vain konsultointi
Sisältyy
Sisältyy
Sisältyy
Sisältyy
€ 6.000,00
€ 6.000,00

DAN Sport Kulta
DAN Sport Kulta
€ 151,00
€ 151,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 19,00
€ 19,00
€ 195,00
€ 195,00
Kansallinen vero
Kansallinen vero

Sukeltajaliitto ry
ofce@sukeltaja.
puh. (09) 3481 2258
faksi (09) 3481 2516

LISENSSIVAIHTOEHDOT JA -MAKSUT
1.1.2011 - 31.12.2011
SPORTTITURVAN TUOTESELOSTE, nro 21690
VAKUUTUKSEN
KORVAUKSET

Kilpailulisenssi
aikuiset

Hoitokorvaus

8 500 e

Omavastuu

Sukeltajan
vakuutus

1.1.2011 alle 19 v.
8 500 e

1)

8 500 e

100 e

-

100 e

Haittakorvaus

30 000 e

30 000 e

30 000 e

Kuolinkorvaus

8 500 e

8 500 e

8 500 e

40 e

35 e

53,50 e

Lisenssimaksu
1)

Kilpailulisenssi
nuoret

Vakuutetun ollessa tapaturman sattuessa 20-vuotias tai yli, korvataan hoitokuluja enintään kolmelta vuodelta tapaturman
sattumisesta, kuitenkin enintään tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.
Vakuutetun ollessa tapaturman sattuessa alle 20-vuotias, korvataan hoitokuluja tapaturmaa kohti enintään tapaturman
sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.

Vakuutusmaksun osuus lisenssien hinnoista: Kilpailulisenssi/aikuiset = 24 e,
Kilpailulisenssi/nuoret = 19 e, Sukeltajan vakuutus = 39 e

KILPAILULISENSSI EI KORVAA PAINEKAMMIOHOITOA!
Sukeltajan vakuutus sisältää myös kilpailuoikeuden.
Lajit ovat:
- laitesukellus
- vapaasukellus
- räpyläuinti

- uppopallo
- sukelluskalastus
- sukellussuunnistus

- snorkkelisukellus
- sukelluskuvaus

Lisenssiä ei saa vaihtaa kesken kauden.
VAKUUTUS ON VOIMASSA VAIN SUKELTAJALIITON JÄSENMAKSUN MAKSAVILLE!

101 456 1

Pohjola Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3
Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki

NÄIN SAAT LISENSSIN
Osoitteesta www.sukeltaja./vakuutus löydät linkin palveluun ja tarkemmat toimintaohjeet.

1. Henkilötiedot
Kirjaudu Liiton verkkosivuille ja tarkista tietosi (sähköpostiosoite ja henkilötunnus)
2. Lisenssitiedot
Valitse sinulle soveltuva lisenssi.
3. Hyväksyminen
Tarkista yhteystietosi ja valitsemasi lisenssin tiedot sekä tutustu tuoteselosteeseen ja vakuutusehtoihin.
Vakuutusehdot on hyväksyttävä ennen kuin siirryt kohtaan “Maksaminen”
4. Maksaminen
Kun olet hyväksynyt tiedot oikeiksi, sinulle lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen lasku.
Maksaessasi muista ehdottomasti käyttää viitenumeroa!
Lisenssi on voimassa vasta kun se on maksettu. Vakuutus tulee voimaan maksupäivänä klo 24 tai
maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy ilmi maksuaika.
Lue lisää seuraavalta sivulta!

MÄÄRÄAIKAINEN URHEILUVAKUUTUS
1. VAKUUTUKSEN VOIMAANTULO

Vakuutus nro 21690 tulee voimaan uusin turvin kauden alusta
1.1.2011, mikäli maksu on maksettu tammikuun aikana, myöhemmin maksettaessa maksupäivänä klo 24.00 tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy
ilmi maksuaika. Vakuutus päättyy 31.12.2011.

2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO

Vakuutus on voimassa alle 70 -vuotiaille Sukeltajaliiton jäsenyhdistysten jäsenille, henkilöjäsenille tai henkilöille, joista
Liiton yhteisöjäsen maksaa Liiton vuosimaksua.
■ ainoastaan sukellus-, koulutus- tai kilpailutapahtuman
aikana, jonka osallistujaryhmän koko on vähintään kaksi
henkilöä, joko Suomessa tai tilapäisesti ulkomailla
(kork. 3 kk)
■ Liiton jäsenyhdistyksen tai Liiton yhteisöjäsenen harjoitusvuoroilla
■ valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa
■ näytöksissä
■ koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä urheilutoimintaan liittyen, mutta ei muuna aikana
■ edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä menoja paluumatkoilla
■ vakuutuksen voimassaolo edellyttää voimassaolevaa,
kansainvälisesti hyväksyttyä sukelluskorttia mikäli
käytetään paineilma- tai seoskaasulaitetta muussa tapauksessa kuin kyseisten laitteiden käyttämistä opettavilla
kursseilla.

3. TAPATURMA JA SEN RAJOITUKSET

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmana pidetään myös vakuutetun tahtomatta sattunutta
hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistoa, paleltumista,
paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista ja kaasumyrkytystä sekä vakuutetun erehdyksessä
nauttiman aineen aiheuttamaa myrkytystä. Tapaturman
lisäksi korvataan vakuutetun erityisen ja yksittäisen voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai
jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa
14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta
maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman
syntymisestä. Voimanponnistuksen ja liikkeen aiheuttaman
venähdysvamman hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.
Tapaturmana ei korvata:
 rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja
 vammaa, joka on aiheutunut sairauden, vian tai vamman
aiheuttamasta vakuutustapahtumasta
 nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä akillesjänteen
repeämää eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaan menemisiä,
ellei vamma ole aiheutunut tapaturmasta,jossa tervekin kudos
vaurioituisi.
Vakuutuksesta ei korvata työ- eikä opiskelutapaturmia, eikä
tapaturmia, joista on tai olisi ollut oikeus korvaukseen liikennevakuutuslain, sotilastapaturmalain tai jonkin muun vastaavan
lain nojalla.

4. KORVAUSLAJIT
Hoitokorvaus
Jos vakuutettu on tapaturman sattuessa 20-vuotias tai vanhempi, korvataan hoitokuluja enintään kolmelta vuodelta tapaturman
sattumisesta, kuitenkin enintään tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.
Jos vakuutettu on tapaturman sattuessa alle 20-vuotias, korvataan hoitokuluja tapaturmaa kohti enintään tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.
Hoitokulut korvataan siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut
oikeutta korvaukseen sairausvakuutuslain tai jonkin muun
lain nojalla.

Omavastuullisissa vaihtoehdoissa hoitokuluja korvataan vain
omavastuun ylittävältä osalta. Omavastuu vähennetään kerran kutakin tapaturmaa kohti.
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.
Näistä hoitokuluista korvataan:
 lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tekemät
tutkimukset ja antamat hoidot, apteekissa lääkelaitoksen luvan
perusteella myytävät lääkkeet sekä sairaalan hoitopäivämaksut
 tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien,
kuulokojeen tai hammasproteesin korjaus- tai jälleenhankinta
kustannukset, jos tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa ja
korjaus tai jälleenhankinta on tehty viimeistään kahden
kuukauden kuluessa tapaturmasta
 Sukeltajantauti ja sen hoitoon liittyvät kuljetukset, ellei syynä
ole törkeä huolimattomuus
 kustannukset tapaturman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaus
hoidon jälkeisestä välttämättömästä lääkärin määräämästä ja
hoitolaitoksessa annettavasta fysikaalisesta hoidosta. Vakuutuksesta korvataan tapaturmaa kohti yksi fysikaalisen hoidon
jakso, johon voi sisältyä 10 hoitokertaa.
Hoitokuluina ei korvata:
 kustannuksia ortopedisten sidosten tai tukien hankkimisesta
 ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä
 Kilpailulisenssi ei korvaa painekammiohoitoa.
Haittakorvaus
Haittakorvaus maksetaan tapaturmasta aiheutuneesta pysyvästä yleisestä fyysisestä haitasta. Täydestä haitasta maksetaan sovittu vakuutusmäärä, osittaisesta haitasta vastaava osa
vakuutusmäärästä.
Kuolinkorvaus
Kuolinkorvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee tapaturman aiheuttamiin vammoihin kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta.

5. VAKUUTUSEHDOT JA LISÄTIETOJA
VAKUUTUKSESTA

Vakuutuksessa noudatetaan Sporttiturvan vakuutusehtoja
L1101. Lisätietoja numerosta 0303 0303 tai internetistä osoitteesta www.pohjola.fi/urheilu.

6. TOIMINTAOHJEET
VAHINKOTILANTEESSA

1. Hoitolaitosyhteistyökumppanimme löydät osoitteesta
www.pohjola./urheilu
Olemme Pohjolassa rakentaneet urheilijoidemme tarpeisiin
laadukkaan ja kattavan sairaanhoitoverkoston. Päätavoitteemme on yhdessä kumppaneidemme kanssa auttaa sinut
laadukkaaseen hoitoon.
2. Täytä Urheiluvahinkoilmoitus puhelimitse numerossa 0303 0303
(arkisin klo 8-18) tai verkossa osoitteessa www.pohjola..
3. Korvauksenhakija maksaa hoitokulut ensin itse ja hakee
Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kelasta on
haettava korvaukset 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kulut on
maksettu.
Useimmat hoitolaitokset hoitavat sairausvakuutuksen osuuden Kelasta puolestasi. Tällöin korvaushakemuksen liitteeksi
riittävät kopiot alkuperäisistä kuiteista. Ota mukaan Kelakortti.
Saatuasi Kelasta korvauksen, toimita Kelan antama alkuperäinen korvauslaskelma sekä kopiot Kelaan toimitetuista
kuiteista. Liitä mukaan alkuperäiset kuitit kuluista, joista Kela
ei maksa korvausta sekä lääkkeiden alkuperäiset maksukuitit,
reseptit tai niiden kopiot.

