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Ryhmätapaturmavakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
• Yritys: Pohjola Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi
• Tuote: Ryhmätapaturmavakuutus

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Ryhmätapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, jonka voi ottaa esimerkiksi yrityksen henkilökunnalle, vierai-
levalle ryhmälle tai yhdistyksen tai yhteisön jäsenille. Ryhmätapaturmavakuutuksen voi ottaa myös talkooporukalle, jolloin 
sitä voidaan kutsua myös talkoovakuutukseksi. Vakuutuksen voi ottaa täysajan vakuutuksena tai vapaa-ajan vakuutuksena 
tai esimerkiksi tietyn tapahtuman kuten konsertin, näyttelyn, leirin tai talkootyön ajaksi. Vakuutuksen kattavuuden voit valita 
alla kerrotuista turvista. Vakuutuksesta maksetaan korvausta esimerkiksi lääkärinpalkkioista, joita on syntynyt tapaturman 
vuoksi.

Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutuksesta korvataan valittujen turvien mukaises-
ti kuluja yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkittyyn 
enimmäiskorvausmäärään asti. 
• Hoitoturva – korvaa tapaturman aiheuttamia tutkimus- 

ja hoitokuluja.
• Päivärahaturva – maksamme päivärahaa niiltä päiviltä, 

jotka vakuutettu on työkyvytön tapaturman vuoksi.
• Invaliditeettiturva – maksamme kertakorvauksen, jos 

vakuutetulle jää tapaturmasta pysyvä fyysinen haitta.
• Kuolinturva – maksamme kuolinkorvauksen vakuutetun 

omaisille tai muulle edunsaajalle, jos vakuutettu kuolee 
tapaturmaisesti tai tapaturman aiheuttamiin vammoihin 
3 vuoden kuluessa tapaturmasta.

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi vammaa, joka on 
aiheutunut

 U sairauden, vian tai vamman aiheuttamasta tapahtu-
masta
 U leikkaus-, hoito- tai muusta lääkinnällisestä toimenpi-
teestä, ellei toimenpidettä ole suoritettu tästä vakuutuk-
sesta korvattavan vamman hoitamiseksi
 U lääkeaineen, alkoholin, muun huumaavan aineen tai ra-
vinnoksi nautitun aineen aiheuttamasta myrkytyksestä
 Upuremisesta hampaalle tai hammasproteesille
 U itsemurhasta tai sen yrityksestä.

Tapaturmana ei myöskään korvata
 Unikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä, akil-
lesjänteen tai hauislihaksen pitkän pään jänteen taikka 
olkapään kiertäjäkalvosimen repeämää eikä nivelten 
tavantakaisia sijoiltaan menemisiä, ellei vamma ole ai-
heutunut tapaturmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi
 Upuremasta tai pistosta saatua tartuntatautia
 U tapaturman psyykkisiä seurauksia
 U tapaturmasta riippumatonta sairautta, vikaa, vammaa 
tai tuki- ja liikuntaelimistön rappeutumaa, vaikka ne 
olisivat olleet oireettomia ennen tapaturmaa.
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 ! Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa eikä vakuutusehdoissa mainituissa riskialttiissa urheilulajeissa. Vakuutusta on 
kuitenkin mahdollista laajentaa kilpaurheilua tai vakuutusehdoissa mainittuja lajeja varten.

 ! Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä 
huolimattomuudella.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Missä vakuutusturva on voimassa?

 ✓ Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, ellei toisin ole sovittu.

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.

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. Vakuutusturva päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo 
vakuutusturvan. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.
Päivärahaturva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 70 vuotta.

Miten irtisanon sopimuksen?

Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituk-
sen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.


