TAPATURMA- JA URHEILUVAKUUTUS
YLI 17-VUOTIAILLE KILPAURHEILIJOILLE

LÄHITAPIOLAN TAPATURMA- JA URHEILUVAKUUTUS PÄHKINÄNKUORESSA
YLI 17-VUOTIAILLE KILPAURHEILIJOILLE:
• Yli 17-vuotiaiden kilpaurheiluun tarkoitettu
tapaturma- ja urheiluvakuutus on laajempi kuin
tavallinen tapaturma- tai lisenssivakuutus.
• Urheiluvakuutus on voimassa valituissa urheilulajeissa
kaikkialla maailmassa vuorokauden ympäri. Vakuutus
ei ole voimassa ammattiurheilussa.
• Vakuutus sisältää urheiluvakuutuksen lisäksi normaalin
tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa kaikessa
muussakin toiminnassa vuorokauden ympäri kaikkialla
maailmassa. Vakuutusturvaasi sisältyy tapaturman
hoitokuluturva, urheilutapaturman hoitokuluturva,
tapaturmaisen haitan ja tapaturmaisen kuoleman turva.
• Terveysselvitystä ei tarvita.
• Vakuutuksesta korvataan tapaturmasta
aiheutuvia hoitokuluja kuten lääkärin määräämiä
tutkimuksia, hoitoja ja lääkkeitä.
• Yli 17-vuotiaiden urheiluvakuutuksesta korvataan myös
tiettyjä tyypillisiä urheilutoiminnassa sattuvia vammoja
ja urheilutoiminnassa syntyneitä urheilusairauksia.
Urheiluvakuutuksesta korvataan vakuutuksen
voimassaoloaikana urheilussa aiheutunut polven
nivelkierukan repeämä, napa- tai nivustyrä, nivelen tai
polvilumpion sijoiltaanmeno, penikkatauti,
rasitusmurtuma, tennis- tai golfkyynärpää,
akillesjänteen tulehdus tai repeämä, olkapään
jännealueen tulehdus, limapussin tulehdus ja
kantakalvon tulehdus. Hoitokulujen korvaamisen
edellytyksenä on, että vakuutus on voimassa myös
kulujen syntyessä.
• Tapaturman ja yllä mainittujen urheilusairauksien
aiheuttamien vammojen hoidon kannalta
välttämätöntä fysikaalista hoitoa korvataan enintään
15 kertaa tapaturmaa kohti.

• Urheiluvakuutus sisältää maksuttoman Terveyspalvelun,
jonka kautta hoitoon pääsee suoraan urheiluvammoihin
erikoistuneelle lääkärille. Palveluntuottaja on Pihlajalinna
Oyj.
• Ei omavastuuta, kun vahingosta ilmoitetaan
Terveyspalvelun kautta. Muutoin omavastuu on 100 € +
10 % tämän ylittävistä kuluista. Samalla puhelulla myös
korvausasia ja suoralaskutus vireille.
• Terveydenhuollon ammattilaiset palvelevat
Terveyspalvelussa joka päivä klo 6-22.
• Vakuutusmaksu perustuu mm. lajin riskiin, vakuutetun
ikään ja vakuutusten keskittämisasteeseen. Omaetukeskittämisetusi voi olla jopa 17 %.
• Vakuutusmaksut kerryttävät S-ryhmän Bonusta, jopa 5 %.
TAPATURMA- JA URHEILUVAKUUTUKSEN
HINTAESIMERKKEJÄ
Yleisurheilu, taitoluistelu, triathlon
18-vuotiaalle n. 115 € / vuosi (Omaetu 17 %)
27-vuotiaalle n. 140 € / vuosi (Omaetu 17 %)
Pesäpallo, futsal, nyrkkeily, ratsastus
18-vuotiaalle n. 195 € / vuosi (Omaetu 17 %)
27-vuotiaalle n. 235 € / vuosi (Omaetu 17 %)
Jääkiekko, jalkapallo, salibandy, koripallo,
lentopallo
18-vuotiaalle n. 270 € / vuosi (Omaetu 17 %)
27-vuotiaalle n. 290 € / vuosi (Omaetu 17 %)

Tämä esite ei ole täydellinen kuvaus tapaturmavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot
tuoteselosteesta ja vakuutusehdoista sivulla lahitapiola.fi/pirkanmaa/urheiluvakuutus,
jossa voit jättää myös yhteydenottopyyntösi.
LähiTapiola Pirkanmaan asiakaspalvelu neuvoo puh. 03 3391 1200

