Ryhmätapaturmavakuutus
TUOTESELOSTE

460572f 11.17

Voimassa 1.1.2018 alkaen.

Ryhmätapaturmavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, jonka voi ottaa esimerkiksi
• yrityksen henkilökunnalle
• vierailevalle ryhmälle
• yhdistyksen tai yhteisön jäsenille
• tapahtuman ajaksi kuten konserttia, näyttelyä tai leiriä varten.
Tapaturman yllättäessä vakuutettu voi hakeutua lääkärikumppaneillemme tai lähimpään valitsemaansa hoitolaitokseen. Tavoitteemme on saada vakuutettu nopeasti terveeksi ja työkykyiseksi.
Tästä esitteestä saatte yleiskuvan OP Vakuutus Oy:n Ryhmätapaturmavakuutuksesta. Yksityiskohtaiset tiedot ovat vakuutuskirjalla sekä Ryhmätapaturmavakuutuksen (RT01) vakuutusehdoissa 1.1.2018, joiden mukaan korvaamme.

Kattava turva tapaturmiin
Voitte vakuuttaa ryhmän tai yksittäisen henkilön. Vakuuttaminen
on helppoa, koska henkilöitä ei tarvitse luetteloida eikä heidän
terveystietojaan tarvita. Vakuutettujen kotikunnan tulee olla Suomessa.

Voimassaolo
Vakuutus sopii moniin eri käyttötarpeisiin ja on räätälöitävissä
tarpeenne mukaan.
Vakuutus voi olla voimassa niin työ- kuin vapaa-ajalla (24t/vrk)
tai vain vapaa-ajalla. Vakuutuksen voimassaolo voidaan myös räätälöidä koskemaan vain tiettyä toimintaa kuten esimerkiksi kerhotoimintaa, talkootoimintaa tai toimintaa luottamustehtävissä tai
vapaaehtoistehtävissä.
Vakuutus sopii myös kouluille, opistoille ja päiväkodeille ja tapahtuman järjestäjille vakuutettaessa toimintaan tai tapahtumaan
liittyviä riskejä.
Vakuutuksella voidaan suojata etätyötä tekevät henkilöt etätyöhön välittömästi liittyvissä tilanteissa, jotka eivät kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvauspiirin.
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, jollei toisin ole sovittu.

Voimassaolo urheilussa ja eräissä muissa toiminnoissa
Vakuutuksesta on rajattu urheilulajeja ja toimintoja korvauspiirin
ulkopuolelle. Voitte laajentaa vakuutusta vakuutusehdoissa mainittuja lajeja tai toimintoja varten. Vakuutuksesta ei kuitenkaan
korvata kilpaurheilussa sattuneita tapaturmia, ellei asiasta ole
erikseen vakuutuskirjalla sovittu.

Katsomme kilpaurheiluksi urheiluliiton tai -seuran järjestämät
kilpailut tai ottelut sekä valmennusohjelman mukaiset ja lajille
ominaiset muut harjoitukset kilpaurheilun tasosta tai vakuutetun
iästä riippumatta. Emme katso kilpaurheiluksi kuitenkaan urheiluliiton tai urheiluseuran harraste- ja ikämiessarjoja.
Vakuutusehdoissa mainittuja lajeja, joita varten tarvitsette laajennuksen, ovat muun muassa:
●●

kamppailu-, kontakti- tai itsepuolustuslajit

●●

moottoriurheilulajit

●●

ilmaurheilulajit

●●

kiipeilylajit, kuten vuori, -kallio tai jääkiipeily

●●

laite- tai vapaasukellus

●●

freestylehiihto, nopeus- tai syöksylasku tai laskettelu hoitamattomilla rinteillä tai merkittyjen rinteiden ulkopuolella.

Valittavissanne olevat turvat
Hoitoturva

• Varmistaa nopean ja asiantuntevan tapaturman  hoidon.
• Nopeuttaa tervehtymistä.

•
Päivärahaturva (ei myönnetä ilman toista vakuutusturvaa)
• Antaa vakuutetulle  taloudellista turvaa työkyvyttömyyden varalta.

Invaliditeettiturva
• Antaa vakuutetulle  taloudellista turvaa  pysyvän fyysisen haitan varalta.

Kuolinturva
• Antaa omaisille taloudellista turvaa, jos vakuutettu kuolee.

Vakuutusmäärät ja omavastuut ovat valittavissa vakuutusta tehtäessä.

Hoitoturva

Kuolinturva

Korvaamme hoitoturvasta tapaturman aiheuttamia tutkimus- ja
hoitokuluja. Vakuutettu voi hakeutua tapaturman sattuessa yksityiseen tai julkiseen terveydenhuoltoon kaikkialla maailmassa.

Maksamme kuolinkorvauksen vakuutetun omaisille tai erikseen
määrätylle edunsaajalle, jos vakuutettu kuolee tapaturmaisesti tai
tapaturman aiheuttamiin vammoihin kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta.

Korvaamme seuraavia tapaturmasta aiheutuvia hoitokuluja:
●●

sairaalan hoitopäivämaksut

●●

maksut lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä

●●

kustannukset tapaturmaisesta murtumasta tai leikkaus- taikka
kipsaushoidosta toipumisen vaatimasta lääkärin määräämästä
fysioterapiasta. Lisäksi fysioterapiaa korvataan polven ja olkapään tapaturmavammoissa, joissa fysioterapiaa annetaan leikkaustoimenpiteen sijaan. Fysioterapiaa korvataan kuitenkin
enintään 10 hoitokertaa korvattavaa tapaturmaa kohti

●●

maksut apteekista myytävistä lääkevalmisteista ja haavasidoksista

●●

kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin, hammaslääkäriin tai hoitolaitokseen tai siihen hoitopaikkaan, jonka vakuutusyhtiö on valinnut

●●

välttämättömät ylimääräiset kulut koulumatkoista, kun alle
18-vuotias on tapaturman vuoksi lääkärin määräyksestä tehnyt
nämä matkat lisäkustannuksia aiheuttavalla kulkuneuvolla

●●

●●

Mikä on tapaturma?
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava
tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.
Tapaturmana korvaamme myös mm. hukkumisen, paleltumisen,
lämpöhalvauksen tai auringonpistoksen.

Voimanponnistus ja liike
Tapaturman lisäksi korvataan vakuutetun erityisen ja yksittäisen
voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lääkärin
toteama lihaksen tai jänteen venähdys- tai repeämävamma, johon
on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta
venähdysvamman syntymisestä. Voimanponnistuksen ja liikkeen
aiheuttaman venähdysvamman hoitokuluina korvataan enintään
yksi magneettitutkimus. Kuluina ei korvata leikkaustoimenpiteitä.
Korvausta maksamme vakuutuksen voimassaoloaikana sattuvista
tapaturmista.

tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien
tai piilolasien, kuulokojeen, hammasproteesin tai turvakypärän korjaus- tai jälleenhankintakustannukset, jos tapaturma on
vaatinut lääkärihoitoa

Mitä vakuutus ei korvaa?
Korvattavia ovat vain tapaturman seuraamukset.

kulut ortopedisesta tuesta, kun kyseessä on korvattavan leikkauksen tai korvattavan tapaturman vuoksi hankittu ensimmäinen ortopedinen tuki. Näitä kuluja korvataan enintään 500
euroa leikkausta tai tapaturmaa kohti

Tapaturmana emme korvaa muun muassa vammaa, joka on aiheutunut
●●

sairauden, vian tai vamman aiheuttamasta tapahtumasta

●●

leikkaus-, hoito- tai muusta lääkinnällisestä toimenpiteestä,
ellei toimenpidettä ole suoritettu tästä vakuutuksesta korvattavan vamman hoitamiseksi

●●

lääkeaineen, alkoholin, muun huumaavan aineen tai ravinnoksi nautitun aineen aiheuttamasta myrkytyksestä

●●

puremisesta hampaalle tai hammasproteesille

Päivärahaturva

●●

itsemurhasta tai sen yrityksestä.

Maksamme päivärahaa niiltä päiviltä, jotka vakuutettu on työkyvytön tapaturman vuoksi. Korvausta maksetaan enintään 360
päivältä ja se on vakuutetulle verotettavaa tuloa.

Tapaturmana ei myöskään korvata

●●

maksut hammasvamman tutkimuksista ja hoidoista

●●

kyynär- tai kainalosauvojen vuokrauskulut.

Hoitokulut korvataan siltä osin kuin niistä ei ole tai olisi ollut
oikeutta korvaukseen sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain
nojalla.

●●

nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä, akillesjänteen tai hauislihaksen pitkän pään jänteen taikka olkapään
kiertäjäkalvosimen repeämää eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaan menemisiä, ellei vamma ole aiheutunut tapaturmasta,
jossa tervekin kudos vaurioituisi

Korvausta maksetaan aikaisintaan lääkärin toteaman työkyvyttömyyden alkamispäivästä lähtien ja omavastuuajan päätyttyä.

●●

puremasta tai pistosta saatua tartuntatautia

●●

tapaturman psyykkisiä seurauksia

Päivärahaturva päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 70 vuotta.

●●

tapaturmasta riippumatonta sairautta, vammaa, vikaa tai tukija liikuntaelimistön rappeutumaa, vaikka ne olisivat olleet oireettomia ennen tapaturmaa

●●

tapaturmavamman paranemisen pitkittymistä sairauden, vian,
vamman tai tuki- ja liikuntaelimistön rappeuman vuoksi.

Päivärahaa maksetaan niiltä päiviltä, kun vakuutettu on työkyvytön työhönsä.

Invaliditeettiturva
Maksamme vakuutetulle korvauksen, jos vakuutetulle jää tapaturman seurauksena pysyvä fyysinen haitta.

Mikä vaikuttaa vakuutusmaksuun?

Haitan suuruus määritetään tapaturman sattuessa voimassa olleen sosiaali- ja terveysministeriön antaman haittaluokitusasetuksen perusteella. Vammat on jaettu 20 haittaluokkaan siten, että
haittaluokka 20 tarkoittaa suurinta haittaa ja haittaluokka 1 pienintä korvattavaa haittaa.

Vakuutusmaksuun vaikuttavat seuraavat valinnat:

Haittaluokitus perustuu vain vamman laatuun, eikä ammattia,
harrastuksia ja muita yksilöllisiä olosuhteita oteta huomioon.
Pysyvä haitta määritetään aikaisintaan kolmen kuukauden ja viimeistään kolmen vuoden kuluttua tapaturmasta.
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●●

Vakuutukseen valitsemanne turvat ja niiden vakuutusmäärät
sekä omavastuut

●●

Millaista ryhmää ja toimintaa vakuutatte?

●●

Vakuutuksen voimassaolon laajuus

●●

Onko vakuutukseen valittu urheilulaajennus?

●●

Vakuutettavien henkilöiden tai tapahtumien lukumäärä

●●

Vakuutettavien ikä.

Tarkistamme tarvittaessa maksutasoa vuosittain korvausmenon
perusteella. Vakuutuksen vähimmäismaksu on 30 €.

Korvauksen haku

Vakuutetun iän vaikutus vakuutusmaksuun ja
vakuutuksen voimassaoloon

Korvauksenhakijan tulee tehdä vahinkoilmoitus kustakin tapaturmasta erikseen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään
vuoden kuluessa tapaturmasta. Vahinkoilmoitus löytyy verkosta
osoitteesta op.fi.

Vakuutusmaksu nousee vakuutetun ikääntyessä. Jaottelemme vakuutettavat ikäryhmiin

Henkilötietojen käsittely

●●

alle 18-vuotiaat

●●

18–69-vuotiaat

●●

yli 70-vuotiaat.

Alle 18-vuotiaiden ja alle 70-vuotiaiden vakuutettujen osalta vakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää kyseisen iän, ellei vakuutukseen ole valittu myös seuraavaa ikäryhmää. Tällöin vakuutus jatkuu seuraavan ikäryhmän
mukaisella hinnalla.

Vakuutusmaksut ja vakuutuskorvaukset verotuksessa
Yleensä ryhmätapaturmavakuutuksen vakuutusmaksu ei ole vakuutetulle verotettavaa etua.
●●

Hoitoturvasta maksettavat korvaukset ovat verottomia.

●●

Päivärahaturvasta maksettava päiväraha on vakuutetulle veronalaista ansiotuloa.

●●

Invaliditeettiturvasta maksettava kertakorvaus on vakuutetulle
verovapaata tuloa.

●●

Kuolinkorvaukset ovat edunsaajina oleville lähiomaisillesi
perintöverotettavaa omaisuutta. Korvaus on koko määrältään
veronalaista pääomatuloa, jos edunsaajana on muu kuin lähiomaisesi.

Tiedosta, että verotusasiat perustuvat kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Vahingon sattuessa
Suosittelemme tapaturmatilanteessa hakeutumaan hoitoon Pohjola Sairaalaan tai OPn lääkärikumppanille. Kiireellisissä tapauksessa loukkaantunut voi mennä mihin tahansa päivystävään lääkäriin. Lääkärikumppaneidemme yhteystiedot löydät osoitteesta
op.fi tai soittamalla palvelunumeroomme 0303 0303.
Pohjola Sairaalassa tuki- ja liikuntaelinten vammoja hoitavat
maamme huippuihin lukeutuvat ortopedit. Varaa aika osoitteessa
pohjolasairaala.fi tai soita numeroon 010 2578 100.

OP käsittelee asiakkaiden henkilötietoja voimassa olevien säädösten mukaisesti sekä tietosuojalausekkeessa ja -selosteessa
tarkemmin kerrotuin tavoin. Asiakkaan on suositeltavaa tutustua
viitattuun tietosuojainformaatioon. Tietosuojalauseke ja -seloste
ovat saatavilla op.fi-verkkosivustolla sekä OP:n asiakaspalvelupisteissä.

Vakuutusten myyntipalkkiot
Vakuutusyhtiö maksaa vakuutusmaksuun perustuvan prosentuaalisen tai vakuutusten lukumäärään perustuvan kiinteän palkkion.
Palkkioon ja sen määrään vaikuttaa vakuutustuote ja myyntikanava.
Palkkio maksetaan asiamiehelle tai vakuutusyhtiön työntekijälle.

Ota yhteyttä
Verkkopalvelut sivulla
●●

op.fi

●●

a-vakuutus.fi

●●

Vakuutusten palvelunumerot OP 0303 0303 ja
A-Vakuutus 0304 0506

Puhelu maksaa kotimaisesta kiinteän verkon lankaliittymästä ja
matkapuhelinliittymästä 0,0835 euroa/puhelu + 0,12 euroa/min.
Hinnat sis. alv 24 %. Puhelut nauhoitetaan muun muassa asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi. Katso aiheesta lisää uusi.
op.fi/tietosuoja.

OP Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1458359-3.
A-Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1715947-2.

