
Mitä vakuutus kattaa?

 Korvaamme esimerkiksi vapaa-ajalla sattuneiden tapatur-
mien hoitokuluja, työkyvyttömyydestä johtuvaa ansion-
menetystä, kuntoutusta ja pysyvästä haitasta aiheutuvia 
kustannuksia. Korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja 
ammattitautilain mukaan.

Laaja vapaa-ajan tapaturmavakuutus

 kattaa vakuutuskirjaan merkitylle henkilölle tai henkilös-
töryhmälle vapaa-aikana sattuneet tapaturmat, myös 
urheillessa ja ulkomailla.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

 kattaa vakuutuskirjaan merkityille henkilöille tai henkilöstö-
ryhmälle vapaa-aikana sattuneet tapaturmat, ei kuitenkaan 
vakuutuksen ulkopuolelle rajattuja harrasteurheilulajeja.

Vapaa-ajan harrasteliikuntavakuutus

 kattaa työntekijöille työnantajan järjestämässä tai taloudel-
lisesti tukemassa harrasteliikunnassa sattuneet tapaturmat.

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus ei kata esimerkiksi

 vakuutettujen henkilöiden sairauksia.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

 Vahinkotapahtuma korvataan vain, kun se on laissa olevan 
määritelmän mukainen ja sattunut laissa mainituissa 
olosuhteissa. Lisäksi edellytetään, että vamma tai sairaus 
on todennäköisessä lääketieteellisessä syy-yhteydessä 
vahinkotapahtumaan.

 Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ei kata jalkapallossa, 
amerikkalaisessa jalkapallossa, salibandyssä ja sählyssä, 
jääkiekossa, laskettelussa ja lumilautailussa, ilmaurheilussa, 
laite- ja vapaasukelluksessa sekä vuori- ja jääkiipeilyssä 
sattuneita tapaturmia.

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Laaja vapaa-ajan tapaturmavakuutus, Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja Vapaa-ajan harrasteliikuntavakuutus ovat työtapaturma- ja ammattitautilain 
mukaisia vapaaehtoisia vakuutuksia, joilla työnantaja voi turvata työntekijöidensä vapaa-aikaa. Työnantaja voi vakuuttaa yrityksen koko henkilöstön tai 
yrityksen tietyn osan työntekijät tai työntekijäryhmän. Jos on erikseen sovittu, vakuutus voidaan myöntää myös yksilöllisenä vakuutuksena nimetylle 
henkilölle. Vapaa-ajan vakuutuksen myöntäminen edellyttää, että työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen pakollinen työajan vakuutus on otettu 
samasta vakuutusyhtiöstä.

Työntekijän vapaa-ajan tapaturma-
vakuutukset
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Yritys: Pohjola Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi 
 A-Vakuutus Oy, 1715947-2, Helsinki, Suomi

Tuote: Laaja vapaa-ajan tapaturmavakuutus,
 Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja
 Vapaa-ajan harrasteliikuntavakuutus
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Missä turvani ovat voimassa?

 Vakuutukset ovat voimassa vapaa-ajalla Suomessa ja ulkomailla.

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

 Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa 
erässä.

Miten irtisanon sopimuksen? 

 Voit irtisanoa vakuutuksen verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et 
voi irtisanoa vakuutusta.

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.

- Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa vuosittain tammikuun loppuun mennessä vakuutusmaksuun vaikuttavat vakuutusyhtiön pyytämät 
tiedot.

- Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

Milloin turva alkaa ja päättyy?

 Vakuutusturva alkaa aikaisintaan siitä hetkestä, kun vakuutusyhtiö on vastaanottanut vakuutushakemuksen. Vakuutus päättyy, kun 
vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutuksen. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.


