Jyri Huhtanen 13.3.2019

Yhteenveto
partiovakuutuksesta,
Jamboree 2019

Yleistä
partiovakuutuksesta
Vakuutus on toissijainen, vahingon
sattuessa korvausta haetaan aina
ensisijaisesti vakuutetun omasta
vakuutuksesta.
Jamboreen 2019 osalta vakuutus on
voimassa partion jäsenmaksun maksaneilla
partiolaisilla.
Vakuutus ei ole voimassa ilmailulajeissa
kuten laskuvarjohypyssä, riippuliidossa,
parasailingissa, purjelennossa, ultrakevyellä
tai harrasterakenteisella koneella
lennettäessä.
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Yleistä
matkavakuutuksesta
Matkustajavakuutus korvaa
- matkalla alkaneiden sairauksien ja
matkalla sattuneiden tapaturmien
aiheuttamia hoitokuluja
- matkan peruuntumisia, keskeytymisiä ja
matkalta myöhästymisiä
Matkatavaravakuutus korvaa
matkatavaroille sattuneita vahinkoja, kuten
tavaroiden rikkoutumisia ja varkauksia
Matkavastuuvakuutus korvaa ulkopuolisille
aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja,
joista henkilö on lain mukaan
korvausvastuussa.
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Partiovakuutus kattaa muun muassa alla olevat
Jamboreen 2019 seikkailuohjelman lajit
• Aerial Sports
‒ köysi- ja esterata
• Aquatics
‒ kalastus
‒ kajakki-, kanootti- ja dragonmelonta
‒ soutu
‒ sup-lautailu
‒ uinti
‒ sukellus
• Climbing
‒ kiipeily
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• Extreme Sports
‒ bmx- ja maastopyöräily
‒ skeittaus
‒ frisbeegolf
• Rafting
‒ koskenlasku
• Shooting Sports
‒ jousiammunta
‒ softball-ammunta

Vakuutusturvaan tehty laajennus
Jamboreen 2019 osalta
• Jamboreen osalta on otettu lisävakuutus, jossa vakuutettuna ovat Jamboree 2019 -leirille
osallistuvat partion jäsenet.
• Lisävakuutuksesta korvataan vakuutetun oman leirilippukunnan jäsenen odottamattomasta
kuolemasta vakuutetulle aiheutuneet matkakulut takaisin Suomeen.
• Vakuutuksen voimassaoloaika 15.7.2019-3.8.2019.
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Vakuutusmäärät
Matkustajavakuutus
‒ Hoitokulut ilman ylärajaa
Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus
‒ Matkatavarat 866 euroa, omavastuu
50 euroa
‒ Matkavastuuvakuutus
enimmäiskorvaus 87 562 euroa,
omavastuu 50 euroa
Tapaturmavakuutus
‒ Vamman hoitokulut 8 909 euroa
‒ Pysyvä invaliditeetti 17 630 euroa
‒ Tapaturmainen kuolema 1 763 euroa
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Huomioita
Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka
tutkimukset ovat olleet keskeneräiset ennen matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana.
Matkustajavakuutuksesta korvataan ainoastaan akuutti, ensiapuluontoinen hoito enintään 10 päivän
ajan ennen matkaa olleen sairauden tai vamman äkillisestä ja odottamattomasta pahenemisesta
matkan aikana. Kotiinkuljetuskustannuksia ei korvata.
- Sairauden tai vamman odottamattomana pahenemisena ei pidetä sellaista sairauden tai vamman
pahenemista, jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat olleet kesken matkalle lähdettäessä.

Matkatavaravakuutuksessa ei ole vakuutettuna esimerkiksi
- matkan aikana vuokrattu tai lainattu omaisuus
- silmä- tai piilolaseja
- luottokortteja, rahaa tai muita maksuvälineitä

Matkatavaravakuutuksesta ei korvata esimerkiksi
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-

matkatavaran katoamista tai unohtamista
varkausvahinkoa, kun tapahtumapaikkaa tai –aikaa ei voida määritellä
teltasta varastettua arvo-omaisuutta eikä optisia tai elektronisia laitteita
urheilu- ja harrastusvälineiden rikkoutumista käytettäessä niitä tarkoitukseensa

Ohjeita vahinkotilanteiden varalta
• Matkahätäpalvelu +358 800 0 4531 päivystää
ympäri vuorokauden ja palvelee suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi.
• Voit soittaa matkahätäpalveluun, mikäli
tarvitset apua ja ohjeita sinua kohdanneen
vakavan matkavahingon vuoksi.

HUOM!
Jos on tapahtunut
varkaus tai muu rikos, on
vahingosta tehtävä
rikosilmoitus paikalliselle
poliisille
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• SOS-yhteistyöhoitolaitokset lähellä Summit
Bechtel Reserveä
‒ Urgent care clinic:
Bridgeview Urgent Care
5447 Maple Ln, Fayetteville, WV 258405447
Maple Ln
Fayetteville, WV 25840
(304) 574-6900 phone

‒ Hospital:
Plateau Medical Center General Hospital
430 Main St W, Oak Hill, WV 25901430 Main St
W
Oak Hill, WV 25901
(304) 469-8600 phone

Kiitos
www.facebook.com/lahitapiola
https://twitter.com/Lahi_Tapiola
www.instagram.com/lahitapiola_lokaltapiola/
www.linkedin.com/company-beta/8888/
www.youtube.com/user/TapiolaGroup

TERVEYS • TURVALLISUUS • TALOUS

Tämän esityksen
informaatio on
yleisluontoista.
LähiTapiolaan ei voida
kohdistaa vaatimuksia
esityksen sisällön
perusteella.

