Järjestövakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: OP Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi
Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, 0196741-6, 		
Helsinki, Suomi

Tuote: Järjestövakuutus

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuoteoppaassa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Järjestövakuutus on ammattiliitoille ja palkansaajajärjestöille tarkoitettu vakuutuskokonaisuus, joka kattaa järjestön omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Järjestövakuutukseen sisältyy myös esimerkiksi toissijainen autovakuutus sekä matkavakuutus, joka on voimassa järjestön jäsenilleen järjestämissä tapahtumissa kuten kokouksissa, kesä- ja talvipäivillä, koulutuksissa ja seminaareissa sekä niihin liittyvillä meno- ja paluumatkoilla,
kun matkasta on päätös hallituksen kokouksen pöytäkirjassa tai vastaavassa.

Mitä vakuutus kattaa?
Järjestövakuutus korvaa vahinkoja enintään vakuutuskirjaan
merkittyyn enimmäiskorvaukseen tai vakuutusmäärään asti.
Esinevakuutus – korvaa järjestön oman ja sen vastuulla
olevan irtaimen omaisuuden äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja, kuten rikkoutumis-, palo-, murto-, vuototai myrskyvahinkoja.
Lisäkuluvakuutus – korvaa järjestölle syntyneitä ylimääräisiä kuluja, jotka ovat aiheutuneet vakuutukseta korvattavan
esinevahingon, kuten tulipalon aiheuttamasta järjestötoiminnan keskeytymisestä.
Toiminnan vastuu- ja tuotevastuuvakuutus – korvaa järjestötoiminnassa toiselle aiheutettuja tai toiselle tarjotusta
tuotteesta aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja, joista
järjestö on lain mukaan korvausvastuussa.
Varallisuusvastuuvakuutus – korvaa järjestön jäsenelleen
aiheuttamia taloudellisia vahinkoja, joista järjestö on korvausvastuussa.
Kuljetusvakuutus – korvaa kuljetettavan omaisuuden vahinkoja, kun järjestö kuljettaa päätoimipaikalta esim laitteita
aluetoimistoille tai messuille.
Oikeusturvavakuutus – korvaa järjestön asianajo- ja
oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun
käyttämisestä järjestötoimintaan liittyvissä sopimus- ja
työsuhderiidoissa.
Autovakuutus eli toissijainen kaskovakuutus – korvaa
järjestön jäsenten ja toimihenkilöiden autojen vahinkoja,
kun ne ovat järjestötoimintaan liittyvässä käytössä, järjestö
maksaa korvausta matkustusohjesäännön mukaan eikä
autolla ole muuta autovakuutusta.
Matkustajavakuutus – korvaa matkasairauksien ja –tapaturmien hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa
Matkatavaravakuutus – korvaa matkatavaroiden äkillisiä ja
odottamattomia vahinkoja
Matkavastuuvakuutus – korvaa toiselle matkan aikana
aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu
henkilö on lain mukaan korvausvastuussa
Matkaoikeusturvavakuutus - korvaa lakimiesavun käyttämisestä aiheutuneita asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja
matkaan liittyvissä riita- tai rikosasioissa.
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Mitä vakuutus ei kata?
Järjestövakuutus ei kata esimerkiksi
kulumista tai ruostumista
valmistusvirheitä
omaisuuden unohtamista tai kadottamista
omaisuuden kunnossapitoa
vahinkoa omaisuudelle, joka on vakuutuksenottajan
hallussa, lainasssa, käsiteltävänä tai huolehdittavana
virheellisen työsuorituksen aiheuttamaa vahinkoa
sopimukseen tai takuuseen perustuvaa korvausvastuuta
luovutetun tuotteen vahinkoja
asioita, jotka liittyvät muuhun kuin vakuutuskirjassa mainittuun järjestötoimintaan
vastapuolen oikeudenkäyntikuluja
asioita, joissa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vain vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa alle
kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin esimerkiksi
riita, vaatimus, kiistäminen, työsuhteen päättämisilmoitus
perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.
Matkalla alkaneen sairauden aiheuttamia hoitokuluja korvataan enintään 120 päivän ajalta hoidon alkamisesta.
Matkalla sattuneen tapaturman aiheuttamia hoitokuluja
korvataan enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Esinevakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityissä vakuutuspaikoissa. Järjestön työntekijän työssä mukana oleva irtain omaisuus on vakuutettuna myös Euroopassa työhön liittyvässä toiminnassa ja matkoilla enintään 1 000 euroon saakka.
Lisäkuluvakuutus on voimassa Suomessa.
Toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus ovat voimassa kaikkialla maailmassa paitsi USA:ssa, Kanadassa tai näiden maiden
lakien mukaan käsiteltävissä oikeudenkäynneissä.
Varallisuusvastuuvakuutus on voimassa Suomessa.
Oikeusturvavakuutus on voimassa EU- ja EFTA-maissa ja sitä voi käyttää asioissa, jotka voi saattaa käsiteltäväksi Suomessa käräjäoikeudessa, sen muutoksenhakuasteissa tai välimiesmenettelyssä.
Autovakuutus eli toissijainen kaskovakuutus on voimassa vahinkohetkellä voimassaolevien autovakuutusehtojen mukaisesti.
Matkavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa järjestön jäsenilleen järjestämissä tapahtumissa kuten kokouksissa, kesä- ja
talvipäivillä, koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa sekä niihin liittyvillä meno- ja paluumatkoilla, kun matkasta on päätös hallituksen
kokouksen pöytäkirjassa tai vastaavassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
-

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot.

-

Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita
tai on tapahtunut olennaisia muutoksia.

-

Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

-

Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa
erässä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse ei voi irtisanoa vakuutusta.

