
Keskity elämään.

Vakuutusesite

Turvallista liikuntaa svolilaisille

Vakuutusesite 

jumppaturva



Vakuutetut
Jumppaturva -ryhmätapaturmavakuutuksen voivat hankkia 
kaikki Svolin jäsenseurat. Vakuutukseen liitetään Svolille  
ilmoitetut seuran jäsenet. Vakuutuksesta ei korvata työsuh-
teisten ohjaajien tai valmentajien, eikä kilpailuluvan omaa-
vien voimistelijoiden vahinkoja. Työsuhteiset seuran ohjaajat 
ja valmentajat kuuluvat lakisääteisten vakuutusten piiriin ja 
kilpailuluvan omaavat voimistelijat lisenssivakuutusten piiriin.

Hinta
Jumppaturvan  hinta on  3,30 euroa.

Voimaantulo ja voimassaolo
Vakuutus (nro 8627097-3) tulee voimaan kunkin siihen liitty-
vän henkilön osalta 1.9.2007 tai sen jälkeen klo 24.00 sinä 
päivänä, jona ilmoitus on saapunut Svoliin. Vakuutuskausi on 
1.9.2007–31.8.2008. 

Vakuutus on voimassa lajiin liittyen  alla mainituissa tilanteis-
sa sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. 
Vakuutus on voimassa vain Suomessa.

■	 Svolilaisessa harrastevoimistelu- ja liikuntatoiminnassa
■	 voimistelu- ja liikuntatunneilla, harjoituksissa, esityksissä, 
  tapahtumissa ja näytöksissä
■	 Svolin Jumppakoulutoiminnassa
■	 vakuutetulla ei  ole omavastuuta.

Svolin kilpailuluvan omaavan voimistelijan vahinkoja ei kor-
vata tästä vakuutuksesta. Vakuutus ei ole voimassa kilpai-
luissa, kilpa- ja huippu-urheilussa tai niihin liittyvissä lajille 
ominaisissa harjoituksissa, joita varten on Svolin kilpailulupiin 
liitetyt vakuutukset (harraste/lajilisenssit).

Tapaturma
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava 
tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmaksi 
katsotaan myös vakuutetun tahtomatta äkillisen voimanpon-
nistuksen ja liikkeen yhteydessä syntynyt vamma, johon on 
annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautu-
misesta.

Korvaukset
Vakuutuksen perusteella korvataan em. tilanteissa sattu-
neesta tapaturmasta aiheutunut vamman hoito, lääketieteel-
linen haitta ja kuolema vakuutusehtojen mukaisesti. 

Vakuutus ei korvaa
■	 rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja,
■	 vahinkotapahtumia, jotka aiheutuvat sairaudesta tai 
 ruumiinviasta, 
■	 tapaturmia, jotka katsotaan työ- tai opiskelutapaturmiksi  
 tai tapaturmia, jotka kuuluu korvata liikennevakuutuslain  
 tai sotilastapaturmalain nojalla,
■	 tapaturmia, jotka ovat sattuneet Svolin kursseilla tai leireillä 
  (Svoli on vakuuttanut kurssien osallistujat erikseen),
■	 vamman hoitokuluina ei korvata kustannuksia ortopedisten 
  sidosten tai tukien hankkimisesta,

Vamman hoito 
Hoitokulut korvataan maksettujen alkuperäisten laskujen mu-
kaan enimmäismäärään  8500 euroon asti siltä osin, kun niitä 
ei korvata jonkin lain nojalla.

Vamman hoitokuluihin sisältyvät:
■	 tarpeelliset ja yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsi- 
 tyksen mukaiset lääkärin antaman tai määräämän hoidon  
 tai tutkimuksen kulut sekä kohtuulliset matkakulut paikal- 
 liseen lääkäriin tai hoitolaitokseen,
■	 tarpeelliset tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutu- 
 neiden silmälasien korjaus- tai jälleenhankintakulut edel- 
 lyttäen, että silmälasit on hankittu viimeistään 2 kuukauden 
  kuluessa tapaturman sattumisesta,
■	 hoitolaitoksessa annetun, lääkärin määräämän fysikaali- 
 sen hoidon kustannukset korvataan enintään 5 hoitokerralta 
 tapaturmaa kohden.
■ hoitolaitoksessa annetun, lääkärin määräämän fysikaali- 
 sen hoidon kustannukset korvataan leikkaus- tai kipsaus- 
 hoidon jälkeen enintään 10 hoitokerralta tapaturmaa kohden.

Lääketieteellinen haitta
Haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä hait-
taa, joka vammasta aiheutuu vakuutetulle. Vakuutuksesta 
korvataan pysyvästä täydestä haitasta kertakorvauksena 
17 000 euroa haittaluokan mukaan.

Kuolema
Mikäli vakuutettu kuolee tapaturmaisesti, maksetaan kuole-
mantapauskorvaus 8 500 euroa vakuutetun omaisille.

JUMPPATURVA
SUOMEN VOIMISTELULIITTO

SVOLI RY:N JÄSENSEUROILLE

Svolin Jumppaturva sisältää ryhmätapaturmavakuutuksen.



Toimintaohjeet vahinkotilanteissa
1.  Hoitolaitosyhteistyökumppanimme löydät osoitteesta  
 www.pohjola.fi /urheilu

Olemme Pohjolassa rakentaneet urheilijoiden tarpeisiin 
laadukkaan ja kattavan sairaanhoitoverkoston. Päätavoit-
teemme on yhdessä kumppaneidemme kanssa auttaa sinut 
laadukkaaseen hoitoon.

2.  Tee Urheiluvahinkoilmoitus puhelimitse numerossa  
 0303 0303 (arkisin klo 8-18) tai verkossa osoitteessa  
 www.pohjola.fi

3.  Korvauksenhakija maksaa hoitokulut ensin itse ja hakee  
 Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kelasta 
  on haettava korvaukset 6 kuukauden kuluessa siitä, kun  
 kulut on maksettu.

Useimmat hoitolaitokset hoitavat sairausvakuutuksen osu-
uden Kelasta puolestasi. Tällöin korvaushakemuksen liitteek-
si riittävät kopiot alkuperäisistä kuiteista. Ota mukaan Kela- 
kortti. 

Seuran nimi        Yhteyshenkilön nimi

Lähiosoite        Postiosoite

Puhelin päivisin        Sähköpostiosoite

Seuramme ottaa Jumppaturvan  hintaan 3,30 euroa per jäsen seuraavasti:

 Vakuutamme koko voimistelutoiminnassa mukana olevan jäsenistömme: __________________________________  jäsentä
 (seuran virallinen vuositilastossa ilmoitettu, yhdistysrekisterin mukainen jäsenmäärä)

 Mikäli yllämainittuun jäsenmäärään sisältyy Svoli jumppakoululaisia tai Svolin kilpailulisenssin haltijoita, täytä allaolevat kohdat:
 Jäsenmäärästä vähennetään _________________________  jäsentä, joilla on vakuutuksellinen Svoli Jumppakoulu-passi kaudelle 1.9.2007–31.8.2008. Passin hintaan (8 euroa)  

 sisältyy jumppaturvavakuutus.

 Jäsenmäärästä vähennetään _________________________  jäsentä, joilla on Svolin kilpailulupa.

 Tämä vakuutus ei kata kilpa- ja huippu-urheilutoiminnassa sattuneita tapaturmia. 

 Vakuutettavan jäsenistön määrä vähennysten jälkeen  ____________________________  jäsentä.

 Vakuutamme vain oheisen nimilistan mukaiset jäsenemme: ________________________________  jäsentä
 Tämä vakuutus ei kata kilpa- ja huippu-urheilutoiminnassa sattuneita tapaturmia, joita varten on Svolin kilpailulupiin liitetyt vakuutukset.

 Mikäli nimilistaa täydennetään myöhemmin, peritään lisälaskuista laskutuslisää 3,00  euroa/ lasku.

Päiväys        Allekirjoitus

  

Täytä alla oleva vakuutustilaus ja palauta se Svoliin!
Leikkaa irti tämä sivu, taita ja niittaa, tai teippaa kiinni palautuskuoreksi. Palautusosoite on kääntöpuolella. 

Svoli maksaa postimaksun puolestasi. 
Voit myös faksata lomakkeen Svoliin numeroon (09) 5490 3399 tai ilmoittaa tiedot sähköpostitse anneli.yrttiaho-palmio@svoli.fi

VAKUUTUSTILAUS
Kausi 1.9.2007–31.8.2008

!

Saatuasi Kelasta korvauksen, toimita Kelan antama alku-
peräinen korvauslaskelma sekä kopiot Kelaan toimitetuista 
kuiteista. Liitä mukaan alkuperäiset kuitit kuluista, joista Kela 
ei maksa korvausta sekä lääkkeiden alkuperäiset maksu- 
kuitit, reseptit tai niiden kopiot.

Vakuutusehdot
Vakuutuksessa noudatetaan Urheiluvakuutuksen vakuutus-
ehtoja U0606. Vakuutusehdot saat Pohjolan konttorista tai 
netistä www.pohjola.fi . Tutustu ehtoihin!

Lisätietoja
Lisätietoja vakuutuksesta saat Pohjolasta numerosta
0303 0303.

Ryhmätapaturmavakuutuksen osuus jumppaturvan hinnasta 
on 2,50 euroa.



TURVALLISTA LIIKUNTAA JA TOIMINTAA 
SVOLILAISILLE – TIETOA VAKUUTUKSISTA

Taita tästä palautuskuoreksi 
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Svoli on neuvotellut Pohjolan kanssa jäsenistölleen kattavan 
vakuutusturvan. Toivomme jäsenseurojemme johdon varmis-
tavan, että vakuutukset ovat kunnossa.

Edullinen Jumppaturva 
harrastevoimisteluun

Helpoin tapa varmistaa jäsenten vakuutusturva tapaturmien 
varalta on vakuuttaa koko seuran tai voimistelujaoston jäsenis-
tö edulliseen 3,30 euron hintaan. Ehdotamme, että vakuutus 
huomioidaan seurojen jäsenmaksuissa, sillä uskomme, että 
jumppaajat sekä jumppaavien lasten vanhemmat suhtautuvat 
myönteisesti harrastuksen turvallisuuden varmistamiseen. 
Mikäli seura ei vakuuta koko jäsenistöään, on seuran toimi-
tettava nimilista vakuutettavista henkilöistä Svoliin. Seurasi 
saa kaikille vakuutetuille tarkoitetun vakuutustarran, joka on 
todiste siitä, että henkilö on vakuutuksen piirissä. Svoli toimit-
taa tarrat vakuutettujen määrän perusteella ja laskuttaa lähe-
tyskulut seuralta. Vakuutetut voivat tutustua Jumppaturvan 
vakuutusesitteeseen Svolin www-sivuilla.

Myös Svoli Jumppakoulupassiin sisältyy 
Jumppaturva -vakuutus

Svoli Jumppakoulu on 7–12 -vuotiaiden lasten voimistelu-
maailma Svolissa. Seuran jumppakouluryhmissä lapsi oppii 
voimistelun perustaidot leikkien. Asemilla jokaisella lapsella 
on mahdollisuus harrastaa ja kilpailla. Asemille osallistuvilla 
tulee olla voimassa oleva Jumppakoulupassi tai Svolin kilpai-
lulisenssi.

Seura voi tilata Svolista Jumppakoulupasseja 8 euron hintaan. 
Svoli Jumppakoulupassissa on huomioitu vastuu lapsen tur-
vallisuudesta: Jumppakoulupassiin sisältyy kattava jumppa-
turvavakuutus. Mikäli seuran jäsenet on jo vakuutettu Jump-
paturvavakuutuksella, on passin hinta ilman vakuutusta 4,70 
euroa.

Kilpailulisensseihin liitetyt vakuutukset
Kilpa- ja huippuvoimistelun vakuutusturva on liitetty Svolin 
kilpailulisensseihin.

Seura tai voimistelija voi lunastaa kilpailuluvan ja vakuutuksen 
Svolin internetsivujen kautta www.svoli.fi.

Pohjolan Tuplaturva jäsenetuna

Kaikilla jäsenmaksunsa hoitaneilla seuroilla on voimassa Poh-
jolan ja SLU:n/lajiliittojen tuplaturvavakuutus. Vakuutus kattaa 
seuran vapaaehtoistyössä sattuneet tapaturmat sekä seuran 
kolmannelle osapuolelle aiheuttaman henkilö- tai esinevahin-
gon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan 
korvausvastuussa. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun 
silloin, kun seura on tilaisuuden, harjoituksen tai leirin järjes-
täjänä.

Lisätietoja
Lisätietoja vakuutuksista löydät Svolin nettisivuilta 
www.svoli.fi tai soittamalla Svoliin p. (09) 5490 331/vakuutukset.
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Täytä kääntöpuolen Jumppaturvatilaus, leikkaa tilaus  
irti ja postita! Postimaksu on jo maksettu.


