SEURAN VAKUUTUKSET
Uimakouluvakuutus, alle 18-vuotiaat (taaperot/perheuinti, uimakoulut)
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö on Suomen Uimaliiton yhteistyökumppani lisenssivakuutusten ja
uimaseurojen harrastajien ryhmätapaturmavakuutusten osalta.
Uimakouluvakuutus (ent. Nuorten tapaturmavakuutus) on jäsenseurojen järjestämään ja valvottuun
toimintaan tarkoitettu ryhmätapaturmavakuutus, joka kattaa vauva- ja perheuinnin, uimakoulutoiminnan
sekä Vesipeuhulat tai vastaavan toiminnan. Ko vakuutus on voimassa myös ed. mainittuihin toimintoihin
liittyvässä alkuverryttelyssä maalla, sekä em. toimintojen yhteydessä pukuhuone- ja saunatiloissa. Vakuutus
ei ole voimassa matkalla näihin toimintoihin tai näistä pois.
Vakuuttamisen ehtona on kuuluminen seuran jäsenyyteen eli kausijäsen – ja harjoittelumaksujen
suorittaminen määräaikaan mennessä.
Uimakouluvakuutuksen korvaukset kaudella 2018-2019
Omavastuu 0 €
Hoitokulut
2500 €
Haittakorvaus 50 000 €
Kuolinkorvaus 2500 €
Uimakouluvakuutuksen vakuutusesite tässä (lue tarkemmat tiedot tapaturmasta ja sen rajoituksista ja
korvauslajeista).

Miten toimia vahinkotilanteessa?
Pohjantähdellä ei ole nimettyjä yhteistyöhoitolaitoksia, joten voit hakeutua oman valintasi mukaan joko
julkisen puolen sairaalaan tai terveyskeskukseen tai yksityiseen hoitolaitokseen. Sinun tulee maksaa
hoitokulut ensin itse ja hakea Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kelasta on haettava
korvaukset 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kulut on maksettu. Useimmat hoitolaitokset hoitavat
sairausvakuutuksen osuuden puolestasi, kun sinulla on Kela-kortti mukana maksaessasi hoitokuluja.
Seuraavaksi sinun tulee täyttää vakuutusyhtiön korvaushakemus. Tulostettavan korvaushakemuksen löydät
Pohjantähden kotisivuilta (www.pohjantahti.fi) kohdasta ”Esitteet ja lomakkeet”. Täytä korvaushakemus
huolellisesti ja toimita se allekirjoitettuna Pohjantähdelle. Alaikäisen korvaushakemuksen allekirjoittaa
huoltaja. Tarkistamme Uimaliitosta, että kuulut Uimaliiton vakuutukseen.
Toimita korvaushakemuksen liitteenä Pohjantähdelle alkuperäiset sairaalamaksut, apteekkikuitit, reseptit
tai niiden kopiot. Yksityisterveydenhuollon lääkärinpalkkioja tutkimuskulujen osalta toimita Kelalta saamasi
alkuperäinen korvauspäätös ja siihen liittyvät kopiot Kelaan toimitetuista kuiteista. Mikäli Kelan osuus on
huomioitu jo hoitolaitoksessa, toimita sieltä saamasi maksukuitti Pohjantähdelle.
MUISTA, että sinun tulee hakeutua lääkärille viimeistään 14 vrk kuluessa tapaturmasta!

Alle 18- vuotiaat harrasteuimarit ja hyppääjät (ei lisenssiurheilijat)
Seura on vakuuttanut kaikki alle 18-vuotiaat harrasteuimarit, kesän liikuntaleiriläiset ja hyppääjät
vakuutusyhtiö Pohjolan 001 Nuoriso ryhmätapaturma-vakuutuksella. Kaikki jotka osallistuvat muihin kuin
JoUS cup kilpailuihin tulee lunastaa Blue Card lisenssi.
Ko. vakuutus on voimassa myös ed. mainittuihin toimintoihin liittyvässä alkuverryttelyssä maalla, sekä em.
toimintojen yhteydessä pukuhuone- ja saunatiloissa. Vakuutus ei ole voimassa matkalla näihin toimintoihin
tai näistä pois.
Vakuutus on toissijainen eli jos uimari on vakuutettu muun vakuutusyhtiön kautta, on uimarin huoltajilla
tietenkin oikeus käyttää omia vakuutuksia. Näissä tapauksissa vakuutuksenottaja vastaa vakuutustietojen
täyttämisestä ja kaikesta muusta vahinkotapahtumaan liittyvistä seikoista.
Vakuuttamisen ehtona on kuuluminen seuran jäsenyyteen eli kausijäsen – ja harjoittelumaksujen
suorittaminen määräaikaan mennessä.
Nuorisoryhmätapaturma-vakuutuksen korvaussummat:
Hoitokulu
5000 €
Haittakorvaus 10000€
Kuolinkorvaus 2500 €

Mikä on tapaturma
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun
tahtomatta.
Tapaturmasta aiheutuneeksi katsotaan myös vakuutetun voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi
aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden
kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon venähdysvamman syntyessä.
Tapaturmana pidetään myös vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta,
auringonpistoa, paleltumista, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista ja
kaasumyrkytystä sekä vakuutetun erehdyksessä nauttiman aineen aiheuttamaa myrkytystä.
Mitä vakuutus korvaa
Oikeus hoitokorvaukseen syntyy, kun hoitokorvauslajin voimassaoloaikana vakuutetulle sattuneesta
tapaturmasta aiheutuu hoitokuluja. Hoitokulut korvataan siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta
korvauksen sairasvakuutuslain tai jonkin muun lain nojalla.
Hoitokulun korvaamisen edellytyksenä on, että vamman tutkimus tai hoito on lääkärin määräämä.
Vakuutuksesta korvataan kustannukset tapaturman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisestä
välttämättömästä lääkärin määräämästä hoitolaitoksessa annettavasta fysikaalisesta hoidosta. Tapaturmaa
kohti korvataan yksi fysikaalisen hoidon jakso, johon voi sisältyä enintään 10 hoitokertaa.
Haittakorvaukseen eivät vaikuta vammautuneen yksilölliset olosuhteet kuten ammatti tai harrastukset.
Täydestä pysyvästä haitasta (haittaluokka 20) maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut
vakuutusmäärä. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan haittaluokan osoittama osa vakuutusmäärästä.
Jos vakuutettu kuolee tapaturmaisesti, edunsaajalle maksetaan kertakorvaus.

Mitä ei korvata
Korvattavia ovat vain tapaturman seuraamukset. Sairaudet ja rasituksesta vähitellen aiheutuneet vammat
eivät ole tapaturmia. Jos vammaan on olennaisesti myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai
vika, korvausta maksetaan vain siltä osin kuin vamma on aiheuttanut tästä tapaturmasta.
Vakuutuksesta ei korvata sairauden aiheuttamaa tapaturmaa, lääke- ja alkoholimyrkytystä, puremisesta
syntyneitä hammasvammoja - vaikka vamman olisi aiheuttanut ulkopuolinenkin tekijä esim. kivi ruohikossa
– eikä eräitä muita ehdoissa erikseen mainittuja tapauksia.

Miten toimia vahinkotilanteessa?
Pohjolalla ei ole nimettyjä yhteistyöhoitolaitoksia, joten voit hakeutua oman valintasi mukaan joko julkisen
puolen sairaalaan tai terveyskeskukseen tai yksityiseen hoitolaitokseen.
Sinun tulee maksaa hoitokulut ensin itse ja hakea Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kelasta
on haettava korvaukset 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kulut on maksettu. Useimmat hoitolaitokset
hoitavat sairausvakuutuksen osuuden puolestasi, kun sinulla on Kela-kortti mukana maksaessasi
hoitokuluja.
Seuraavaksi sinun tulee täyttää vakuutusyhtiön korvaushakemus. Täytä korvaushakemus huolellisesti ja
toimita se allekirjoitettuna Pohjolaan. Alaikäisen korvaushakemuksen allekirjoittaa huoltaja. Tulostettavan
korvaushakemuksen löydät Pohjolan kotisivuilta (www.pohjola.fi/pohjola/henkilöasiakkaat/vahingot?).
Hakemuksen voi myös tehdä puhelimitse numerossa 03030303.
Toimita korvaushakemuksen liitteenä Pohjolalle alkuperäiset sairaalamaksut, apteekkikuitit, reseptit tai
niiden kopiot. Yksityisterveydenhuollon lääkärinpalkkioja tutkimuskulujen osalta toimita Kelalta saamasi
alkuperäinen korvauspäätös ja siihen liittyvät kopiot Kelaan toimitetuista kuiteista. Mikäli Kelan osuus on
huomioitu jo hoitolaitoksessa, toimita sieltä saamasi maksukuitti Pohjolalle.
MUISTA, että sinun tulee hakeutua lääkärille viimeistään 14 vrk kuluessa tapaturmasta!
Seuran vakuutusnumeron saat seuran toiminnanjohtajalta
marjo.siintomaa-toljander@joensuunuimaseuran.fi tai 044-0991907

Blue card-lisenssi = Kilpailulupa + tapaturmavakuutus
Jos aiot osallistua kilpailuihin (muihin kuin JoUS Cup kisoihin) tarvitset Blue Card-lisenssin. Lisenssi on
voimassa vuosittain ajanjaksolla 1.9. - 31.8. Uimari tai vanhempi lunastaa itse lisenssin verkko-oston
kautta. Kun lisenssi on lunastettu ja maksu on kirjautunut Sporttirekisteriin, lähetetään annettuun
sähköpostiin vahvistus lisenssin voimaantulosta 14 vrk lunastamisesta. Joten lisenssi tulee lunastaa
vähintään 3 viikkoa ennen ensimmäisiä kilpailuita.
Lisenssi toimitetaan valinnan mukaan joko sähköisenä mobiilisovelluksena puhelimeen tai pdf-korttina
sähköpostiin. Kun lisenssimaksu on kirjautunut Sporttirekisteriin, toimitetaan sinulle tekstiviesti, josta
löydät linkin mobiilisovelluksen lataamiseksi. Lisenssikortin pdf-version valinneille lähetetään sähköposti
lisenssimaksun kirjauduttua Sporttirekisteriin. Sporttirekisteriin tallennetut omat tiedot on hyvä tarkastaa
ja päivittää vuosittain. Kaikilla lisenssin lunastaneilla on oma 8-numeroinen Sportti-ID, jonka näet Uintilehtesi takasivulla. Omat tietosi voit tarkistaa Sporttirekisterin jäsenpalvelusta kirjautumalla Sportti-ID:llä ja
salasanalla osoitteessa: https://rekisteri.sportti.fi/sso/
Blue Cardin vakuutus on voimassa seuraavissa tilanteissa lajiin liittyen sekä siihen välittömästi liittyvillä
meno- ja paluumatkoilla, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin (kork. 3 kk pituisilla matkoilla).
• kilpailuissa
• harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia ja harjoituksen johtajan valvonnassa
• valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa
• koulutus-, liikunta-, ja valmennusleireillä urheilutoimintaan liittyen, mutta ei muuna aikana.
Blue Card -lisenssi tarjoaa uintiurheilijalle:
•
Kilpailulisenssin ajalle 1.9.–31.8.
•
Pohjantähden tapaturmavakuutuksen treeneissä ja kilpailuissa
•
UINTI-lehden kotiin kannettuna
•
Pisara-palvelun käyttöoikeuden

Oman urheiluvakuutuksen käyttäjät
Mikäli käytät omaa urheilutapaturmavakuutusta, voit lunastaa Blue Cardin ilman siihen kuuluvaa
Pohjantähden urheilutapaturmavakuutusta. Ilman urheilutapaturmavakuutusta ei saa osallistua Uimaliiton
seurojen harjoitus- tai kilpailutoimintaan. Jos lunastat Blue Cardin ilman siihen kuuluvaa vakuutusta, tulee
sinun hyväksyä korvaavan vakuutuksen ehdot ja antaa oman urheilutapaturmavakuutuksesi vakuutusyhtiö
ja vakuutusnumero lisenssiä lunastettaessa.
Lisätietoa lisenssiasioista löydät Suomen Uimaliiton sivuilta: http://www.uimaliitto.fi/liitto/bluecardlisenssi/

MATKAVAKUUTUS
Vakuutusyhtiö PohjanTähden kautta seuramme lisenssiuimareilla on voimassa matkavakuutus myös
koti- tai ulkomaanleireillä. Lue tarkemmat tiedot seuraavasta linkistä. POHJANTÄHTI
MATKAVAKUUTUS.pdf

Seuratoimijat ja valmentajat
Seuran toimihenkilöt, valmentajat, tapahtumajärjestelyissä mukana olevat jne. on vakuutettu
http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/2747/pohjantahti_ryhmatapaturmavakuutus_vapaaehtoistyontek
ijoille_vastuuvakuutus_2014-2015.pdf
Uintiurheilun uusi kausi on 1.9. – 31.8.
Vakuutus ei koske niitä uimareita, jotka kilpailevat ja joilla on hankittuna Uimaliiton edellyttämä Bluecard
kilpailulisenssi. Lisenssiin liitetty vakuutus on voimassakilpailuissa ja harjoituksissa, jotka ovat lajille
ominaisia ja harjoituksen johtajan valvonnassa valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa ja koulutus-,
liikunta- ja valmennusleireillä urheilutoimintaan liittyen, mutta ei muuna aikana.
Jokaisella uimarilla tulee olla uintiurheilun harjoitukset (kilpailuissa käyvillä myös kilpailut) kattava
tapaturmavakuutus.
Alla olevasta tekstistä selviää vaihtoehdot, jotka ovat käytettävissäsi.
1. Oma vakuutus, ei kilpailuja
•

Jos et aio käydä kilpailuissa kauden aikana (Seuran omiin kisoihin voit osallistua.) ja sinulla on oma
vakuutus joka kattaa uintiurheilun harjoitukset sinun ei välttämättä tarvitse hankkia Blue Cardia.
Tällöin asia on kohdaltasi kunnossa.

2. Blue Card Vesipeto, ei kilpailuja
Jos et aio käydä kilpailuissa kauden aikana (Seuran omiin kisoihin voit osallistua) ja sinulla ei ole omaa
vakuutusta joka kattaa uintiurheilun harjoitukset tarvitset Vesipeto-vakuutuksen. Vakuutusmaksu (7€)
laskutetaan sinulta ja seura hoitaa edelleen tilityksen Uimaliittoon.
•

Vakuutus on voimassa 1.9.2014 - 31.8.2015. Vakuutus on voimassa uimaseurojen
ohjaustoimintapisteessä ja sen välittömässä läheisyydessä. Käytännössä vakuutus astuu voimaan
siitä kun vesipeto astuu sisään harjoituspaikalle. Vakuutus ei ole voimassa matkoilla
toimintapisteeseen tai sieltä pois.

Aikuisten ryhmät, yli 18-vuotiaat (harraste- ja kilparyhmät)
Seuravakuutukset eivät kata aikuistenryhmiä.
Ryhmiin osallistuvilla tulee olla tarvittaessa oma tapaturmavakuutus.

