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j jäsenyhdistysten
Suomen Ladun ry ja
s nro 16-458
8-299-8
tapaturrmavakuutus
Pohjola
asta

Suomen Latu ja sen jäsenyhdistykse
et tunnetaan
liikuttajina, u
ulkoilun ja re
etkeilyn tunnu
ustettuina assiantuntijoina se
ekä ulkoilijoid
den asiaa aja
avana kaikille
e
avoimena kkansalaisjärje
estönä.
un ja
Tapaturmavvakuutettuja ovat kaikki Suomen
S
Ladu
sen jäsenyh
hdistysten se
ekä kerhojen toimintaan
osallistujat iilman yläikä
ärajaa (osano
ottajat, toimittsijat
ja talkoolaisset).
Toiminnan p
pitää olla yhd
distyksen toimintasuunnittelmassa tai hallituksen tai jaoksen vah
hvistamaa vi rallista yhdistysto
oimintaa, ei jäsenen
j
henkilökohtaista
a
harrastustoiimintaa!
Toiminta m
muodostuu liikunnallise
esta
elämäntava
asta
Järjestötoim
minta sisältää
ä yhdistysten
n vuosikokou kset,
hallituksen, toimikuntien
n ja työryhmie
en kokoukse
et.
KOKONAAN
N TAI VASTUULLAAN
järjestämät tapahtumat, tilaisuudet, messut ja yle
eisötapahtumat valmisteluun
n osallistujat ja toteuttaja
at.
Liikuntatoim
minta muodosstuu koulutus
stilaisuuksistta,
kursseista, säännöllisisttä liikuntaryhmistä, ohjatu
uista
vaelluksista
a ja retkistä, sekä
s
ohjatuis
sta loma- ja
liikuntaviiko
oista. Keskussjärjestön valtakunnallisett ja
minta muodo
ostuu
SM-nimiset tapahtumat.. Yhdistystoim
henkilöitten vapaaehtoissesti lahjoitta
amasta talkoo
otyöstä. TALKOOTYÖNÄ
Ä tehdään us
sein erilaisia
rakennusteh
htäviä, latupo
ohjia ja latuja
a, merkitään tai
kunnostetaa
an erilaisia re
eittejä tai teh
hdään uusia
reittejä.
ukVakuutus on
n voimassa edellä
e
mainittuissa tilaisuu
sissa ja niih
hin liittyvillä välittömillä ma
atkoilla.
Talkootyö kkäsittää jokam
miehen osaa
amisen,
ei erityisammattityötä!
Hoitoko
orvaus
Haittakorvaus
Kuolinkkorvaus
Omava
astuu

2 52
23 euroa
5 04
46 euroa
1 68
82 euroa
0 euroa

1142101
Pohjola Vakuutus O
Oy, Y-tunnus 145825
59-3, osoite: Teollisuu
uskatu 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki

Rajoitteet
Korvausten
n ylimenevätt kulut ovat vahingoittune
v
een
henkilökoh
htaisia kuluja .
Vakuutuksessa noudattetaan Ryhm
mätapaturmavvakuutuksen ehto
oja, voimasssa 1.1.2014 alkaen.
a
Kohdan 3.3
3.2 mukaan ei hoitokorva
austa makse
eta jos
vamma on aiheutunut sseuraavissa urheilulajeissa tai
toiminnoiss
sa:
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kampp
pailu-, kontakkti- ja itsepuo
olustuslajit
voimailulajeista: vooimanosto, pa
ainonnosto ja
a
kehonrrakennus
mootto
oriurheilulajit
ilmaurh
heilulajit, kuteen laskuvarjo
ohyppy, purjelento, kuu
umailmapalloolento, riippulliito tai lento ultrakeveällä tai harrastterakenteisella koneella
ai leijapurjehddus
siipi- ta
benji-h
hyppy
BASE--hyppy
kiipeily
ylajit, kuten vvuori-, kallio- , jää- tai jäättikkökiipeily
y
freesty
ylehiihto, noppeus- tai syök
ksylasku tai offo
pistelasku
ai vapaasukeellus
laite- ta
Järjes
stäjän vastu
uuvakuutus
nro 16-90104-294480-5

Suomen La
adulla on Poohjolassa voimassaoleva
Järjestäjän
n vastuuvakuuutus, jossa vakuutettuina
v
a ovat
myös jäsen
nyhdistykset . Yhdistys vo
oi joutua vasttuuseen vahin
ngosta, joka ssen virheestä
ä tai laiminlyyönnistä aiheutuu
u yleisölle, om
malle työntek
kijälle, toimitssija
IIe, toiminn
nan osanottaj
ajalle ja näide
en omaisuudelle.
Vakuutus korvaa
k
järjesstäjän tuottam
muksesta toisselle
aiheutunee
et henkilö- jaa esinevahing
got.
Vastuuvakuutusasioisssa on aina sy
yytä ottaa välittömästi yhtey
ys Pohjolaann.
Korvau
usmäärä
Omava
astuu

1 000 000 euroa
600 euroa

Korvattava
a vahinko vo
oi syntyä mm
m.





järjestykksenpidon, valvonnan
v
taii muiden turvvallisuustoim
mien riittämä
ättömyydestä
ä
huoneisston, kentän, radan tms. toimintapaika
t
an
puuttee
ellisesta kunn
nosta
aan käytetyn kiinteistön omistamisest
o
ta tai
toiminta
hallinna
asta
retken, kurssin, näy
yttelyn tai muun tilaisuude
en
järjestäjjien varomatttomuudesta tehtävien su
uorittamisesssa.

Vakuutus e
ei korvaa







omalle ttyöntekijälle tai tähän rinn
nastettavalle
e
aiheutettua vahinkoa siltä osin kuin
k
tämä
ukseen lakisä
ääteisestä ta
apautettu korvau
on oikeu
turma- ttai liikenneva
akuutuksesta
a
vakuutu
uksenottajan hallussa tai käytössä ole
evalle
udelle aiheuttunutta vahin
omaisuu
nkoa
käsiteltä
äväksi / huollettavaksi an
nnettuja välin
neitä
varallisu
uusvahinkoja
a / taloudellis
sia seuraamu
uksia
tapaturm
mia.

Osanottajan
n pitää muisttaa ja osata varoa
v
tapahttuman
luonteeseen
n kuuluvia luonnollisia va
aaroja ja riske
ejä.
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uvakuutuksen vakuutus
sJärjesttäjän vastuu
maksu
ut nro 16-901104-29480-5
5

Muiden kanssa järjesteettävään tapa
ahtumaan pittää
ottaa erikse
een Järjestäj
äjän vastuuva
akuutus. Sen
n saat
Pohjolasta.
Osanottaja
amäärä arviooidaan sadan
n henkilön tarrkkuudella. Korv
vaussumma jja omavastuu
u ovat samatt kuin
yhdistyksen vastuuvakuuutuksessa.
Järjestö- ja
a seuratoiminnnaksi katsotttavat tapahttumat
ja tilaisuudet.
Osano
ottajamäärä

Vak
kuutusmaksu
u

1 - 100

60 euroa

101 - 250

70 euroa

251 – 500

79 euroa

501 – 1000

98 euroa

1001 – 2000

118
1 euroa

2001 – 3000

138
1 euroa

3001 – 4000

158
1 euroa

4001 - 5000

176
1 euroa

Muiden
n kanssa järjjestettävät tapahtumat
t

Mikäli jäsen
nyhdistys järjestää laturettken tai vasta
aavan
tapahtuman
n yhdessä essim. kunnan, toisen järjesstön
tai vastaava
an tahon kan
nssa, on sitä varten tilatta
ava
Suomen Ladusta erilline
en liikunta- ta
apahtuma tarrra,
joka sisältää
ä aiemmin mainitun
m
maktapaturmava
akuutuksen 16-458-299-8. Vakuutusm
su on 0,34 e
euroa/osallisstuja. Osallisttujamäärä arrvioidaan tarroja
a tilatessa, minimi
m
100 kp
pl ja seuraava
at
50 kpl erissä (100, 150 tai
t 200, jne).
Vakuutus eii ole voimasssa Suomen Ladun
L
tai sen
n
en
jäsenyhdistyysten piirissä
ä tapahtuvan
n Valon alaise
kilpailutoimiinnan aikana
a.

j vahinko
o tapahtuu?
Mitä teen jos
Tee vahink
koilmoitus puuhelimitse 03
303 0303, konttoreissa tai in
nternetistä w
www.pohjola.fi
Liitä mukaa
an alkuperäisset maksuku
uitit, lääkärinttodistus jne. Vahinkoilmoitukkseen tarvita
aan lisäksi tilaisuuden vastuu
uhenkilön yhtteystiedot ja allekirjoitus kohtaan lisätie
etoja. Lähetä tämän jälkeen vahinkoilm
moitus
liitteineen Pohjolaan.
P
Tapaturma
avahingoissaa korvauksen
n hakijan tule
ee
ensin itse maksaa
m
hoitookulut.
Henkilöko
ohtaiset jäseenedut ja lisätietoa
Suomen La
atu on neuvootellut myös henkilökohta
aisia
jäsenetuja muiden vakuuutusten osa
alta, kysy lisä
ää
Pohjolan palvelunumerrosta 0303 0303.

