Pohjolan
tapaturmavakuutusehdot
työntekijän vapaa-ajalle
Vakuutusehdot 1.1.2016

133 350 1 4.15 (4.16)

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan OP Vakuutus Oy:n ja A Vakuutus Oy:n (jäljempänä vakuutusyhtiö) myöntämiin työtapaturmaja ammattitautilain (459/2015) 199 §:n mukaisiin vapaa-ajan vapaaehtoisiin vakuutuksiin.

Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden loppuun. Ilmoitus vakuutuksen päättymisestä
lähetetään kirjallisesti viimeistään kolmea kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

Vapaaehtoisia tapaturmavakuutuksia työntekijän vapaa-ajalle
ovat:

Muutoksenhaku

●●

Laaja vapaa-ajan tapaturmavakuutus/ Laaja vapaa-ajan yksilöllinen tapaturmavakuutus

Muutoksenhausta korvauspäätökseen ja vakuutusmaksuun säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa.

●●

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus/ Vapaa-ajan yksilöllinen tapaturmavakuutus

●●

Vapaa-ajan harrasteliikuntavakuutus

LAAJA VAPAA-AJAN TAPATURMAVAKUUTUS/ LAAJA
VAPAA-AJAN YKSILÖLLINEN TAPATURMAVAKUUTUS

Vakuutus voidaan myöntää vain työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen pakollisen työajan vakuutuksen lisävakuutuksena
samassa vakuutusyhtiössä, jossa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on.

Turvan keskeinen sisältö

Vakuutuksiin sovelletaan työtapaturma- ja ammattitautilakia ja
näitä vakuutusehtoja.

VAPAA-AJAN TAPATURMAVAKUUTUS/ VAPAA-AJAN
YKSILÖLLINEN TAPATURMAVAKUUTUS

Vakuutuskirjaan on merkitty valitut vakuutukset

VAKUUTUSTEN YHTEISET MÄÄRÄYKSET
Vakuutetut
Vakuuttaa voidaan

Vakuutuksen perusteella korvataan vapaa-aikana sattuneet tapaturmat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti.

Turvan keskeinen sisältö
Vakuutuksen perusteella korvataan vapaa-aikana sattuneet tapaturmat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti.
Vakuutuksen ulkopuolelle on rajattu seuraavat harrasteurheilulajit:

●●

yrityksen koko henkilöstö

●●

jalkapallo

●●

yrityksen tietyn osan työntekijät tai työntekijäryhmä

●●

amerikkalainen jalkapallo

Jos on erikseen sovittu, vakuutus voidaan myöntää myös yksilöllisenä vakuutuksena nimetylle henkilölle.

●●

salibandy ja sähly

●●

jääkiekko

Vakuutuksen voimassaolo ja korvaukset

●●

laskettelu ja lumilautailu

●●

ilmaurheilu

●●

laite- ja vapaasukellus

Korvauksista säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa.

●●

vuori- ja jääkiipeily

Vakuutuksen päättyminen

VAPAA-AJAN HARRASTELIIKUNTAVAKUUTUS

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen kesken vakuutuskauden. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy
aikaisintaan irtisanomisen tultua vakuutusyhtiön tietoon.

Turvan keskeinen sisältö

Vakuutus on voimassa vapaa-ajalla Suomessa ja ulkomailla.

Vakuutus päättyy kun työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen työajan vakuutus vakuutusyhtiössä päättyy.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun maksamisen, tai jos vakuutuksenottaja on tahallisesti antanut korvausasian käsittelyä tai vakuutusmaksun määräämistä varten vääriä
tai puutteellisia tietoja. Vakuutus päättyy 30 päivän kuluttua irtisanomisen lähettämisestä.

Vakuutuksen perusteella korvataan näissä ehdoissa määritellyssä
harrasteliikunnassa sattuneet tapaturmat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti.
Harrasteliikunnalla tarkoitetaan työnantajan järjestämää ja/tai taloudellisesti tukemaa liikuntaa. Tällaiseksi liikunnaksi katsotaan
myös työnantajan taloudellisesti tukema omaehtoinen liikunta,
jota työntekijä voi harrastaa itse valitsemanaan ajankohtana ja
valita harrastuspaikan ja –tavan.
Nämä ehdot tulevat voimaan 1.1.2016.
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