Turun metallityöväen ammattiosasto
49 ry:n tapaturmavakuutus

Jos tapaturmana korvattavasta vammasta riippumattomat seikat, kuten esimerkiksi olemassa oleva sairaus,
ovat vaikuttaneet vamman syntyyn tai sen paranemisen
pitkittymiseen, maksetaan vakuutuksesta korvauksia
vain siltä osin, kuin hoidon katsotaan lääketieteellisin
perustein aiheutuvan tapaturmana korvattavasta vammasta. Esimerkiksi tapaturmavamman taustalla saattaa
olla iän mukanaan tuomia kulumia ja rappeutumia, joita
ei katsota tapaturman seurauksiksi.

VAPAA-AJAN TAPATURMAVAKUUTUS

Tapaturmana ei korvata esimerkiksi:
- tahallisesti aiheutettua vammaa
- normaalin liikkeen aiheuttamaa kipeytymistä
- akillesjänteen repeämää eikä nikamavälilevyn, vatsan tai nivusalueen tyrää, ellei vamma ole aiheutunut tapaturmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi
- puremisesta aiheutunutta vammaa hampaalle tai
hammasproteesille

Vakuutetut

Tapaturman hoitokulut

Vakuutettuina ovat ammattiosaston jäsenet. Vakuutusehdoista poiketen vakuutuksessa ei ole yläikärajaa.

Tapaturman hoitokuluja korvataan tapaturmaa kohti
enintään vahinkohetkellä voimassa olleeseen vakuutusmäärään asti. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.
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Vakuutettuina ovat yllämainitut henkilöt, jotka asuvat
vakituisesti Suomessa ja joilla on voimassaoleva Kelakortti. Tämä tarkoittaa, että jäsenellä on vakituinen osoite Suomessa ja että hän oleskelee yli puolet vuodesta
Suomessa.
Vakuutusturva on sidottu ammattiosaston jäsenyyteen.
Jos jäsen eroaa tai erotetaan ammattiosastosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.

Tapaturman hoitokuluina korvataan esimerkiksi lääkärinpalkkiot sekä lääkärin määräämät tutkimus-, hoito- ja
lääkekulut, fysikaalista hoitoa enintään 10 hoitokertaa
sekä vamman vuoksi määrätty ensimmäinen ortopedinen tuki.
Täydellinen luettelo korvattavista ja korvauksen ulkopuolelle jäävistä hoitokuluista on vakuutusehdoissa.

Voimassaolo

Vakuutus on toissijainen sairauskassasta tai lakisääteisistä vakuutuksista saataviin korvauksiin nähden.

Vakuutus on voimassa vapaa-aikana kaikkialla maailmassa.

Korvauksen hakeminen

Vakuutuksesta ei korvata kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa sattuneita tapaturmia. Vakuutuksesta ei myöskään korvata ehdoissa erikseen mainituissa urheilulajeissa tai harrastuksissa sattuneita tapaturmia. Tällaisia
lajeja ovat mm. moottoriurheilu, ilmailulajit, kamppailulajit, nopeus- ja syöksylasku ja vastaavat.

Korvauksenhakijan on toimitettava Turvaan kirjallinen
selvitys tapaturmasta. Henkilövahinkoilmoituksen voi
tulostaa Turvan internetsivuilta tai pyytää toimipaikoistamme. Turvaan on lisäksi toimitettava tapaturmaa koskeva lääkärinlausunto, alkuperäiset tositteet ja korvauksensaajan nimi-, osoite- ja tilitiedot.

Kilpaurheilulla tarkoitetaan kilpailua, ottelua tai muuta
urheilutapahtumaa, jonka järjestäjä edellyttää osallistujalta lisenssin tai vastaavan ottamista tai vastuuvapauslausekkeen allekirjoittamista.

Vahinkoilmoitus toimitetaan ensin ammattiosastoon,
jossa vakuutuksenottajan edustaja allekirjoituksellaan
vahvistaa, että jäsen kuuluu vakuutuksen piiriin.

Tapaturma
Tapaturma on äkillinen ja ulkoinen tapahtuma, josta aiheutuu ruumiinvamma vakuutetun sitä tahtomatta. Tapaturmana pidetään myös hukkumista, kaasumyrkytystä, lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista sekä
huomattavasta paineen vaihtelusta syntynyttä vammaa,
ellei vakuutettu ole itse näitä aiheuttanut. Myös äkillisen
liikkeen tai voimanponnistuksen aiheuttama lihaksen tai
jänteen venähdysvamma katsotaan tapaturmaksi, ellei
sen syynä ole vakuutetun sairaus tai ruumiinvika. Lisäksi edellytetään, että lääkärinhoito on aloitettu 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman
syntymisestä. Venähdysvamman hoitokuluina ei korvata
magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

Vahinkoilmoitukseen tulee laittaa myös tämän vakuutuksen vakuutusnumero 553-0304652-8.
LISÄTIETOJA
Ammattiosaston tapaturmavakuutuksen tarkempi sisältö
ja vakuutuksessa olevat rajoitukset ovat vakuutusehdoissa. Ne löytyvät ammattiosaston internetsivuilta.
Vakuutusehdot saa myös Turvan toimipaikoista tai pyytämällä palvelunumerosta 01019 5110. Lisätietoja vakuutuksesta saa yhteyspäällikkö Jyri Isotuvalta, puh.
040 759 4130, jyri.isotupa@turva.fi

