FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.1–31.12.2015 FÖR MEDLEMMAR AV
MEDLEMSFÖRENINGAR I FINLANDS GOLFFÖRBUND
PRODUKTBESKRIVNING FÖR SPORTSKYDD
FÖRSÄKRINGSSKYDD FÖR MEDLEMMAR
 Olycksfallsförsäkring, som täcker vårdkostnader vid skada över hela världen.

 Ansvarsförsäkring, som ersätter person- eller sakskada som förorsakats en annan person i Europa.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING (06-21648)
Försäkringen ersätter:
Vårdersättning
Vårdkostnader för skador som förorsakats av ett olycksfall ersätts
upp till 8 500 euro till den del de inte ersätts med stöd av någon
lag. Som vårdkostnader för en skada ersätts inte anskaffning av
ortopediska förband eller stöd.

alla de kostnadsverifikat och ordinationer som givits till FPA
sänds därefter till Pohjola.

ANSVARSFÖRSÄKRING (16-240-611-4)
Försäkrade är personer som är medlemmar av förbundets
medlemsföreningar och som tränar på träningsområden och
deltar i kurser. Träningsområden är rangen, puttgreener och
närspelsområden Dessutom hör till träningsområden
träningsbanor som inte är slopevärderade.

Menersättning
Ersättning för ett bestående men utbetalas som en
engångsersättning enligt invaliditetsklass. Maximiersättning
30 000 euro.

Försäkringen ersätter:

personskador 170 000 €

sakskador 250 000 €

Dödsfallsersättning
I dödsfallsersättning utbetalas som en engångsersättning 8 500
euro.

Självrisk: Skadevållarens självrisk i varje ansvarsskadefall är 100
euro. Skadevållaren är skyldig att betala en självriskandel, om
han utnyttjar sin ansvarsförsäkring.

Fysikalisk behandling:
Försäkringen ersätter fysikalisk behandling som givits efter
operation eller gipsning om behandlingen ordinerats av läkare
och givits på en vårdinrättning, högst tio fysikaliska behandlingar
per olycksfall.

Gör så här vid ansvarsskador

Gör så här vid olycksfallsskador
1.
2.

3.

Anmälan om idrottsskada. Blanketten får du fram genom att
du klickar på ordet. Fyll i alla punkter i skadeanmälan.
Ge vid olycksfall vårduppgifterna samt vid tandskador ett
utlåtande för personer som är under 20 år, med en
kostnadskalkyl över tandvård som eventuellt ges senare.
Kostnadsverifikat över vårdkostnader som betalats till följd
av skadan: Den som ansöker om ersättning ska själv först
betala räkningarna och för dessa ansöka om ersättning hos
FPA. Ersättningsandelen från FPA som betalas med stöd av
sjukförsäkringslagen ska sökas inom sex månader från det
att räkningarna betalades. Kalkylen i original och kopior av

När en skada har skett ska du omedelbart kontakta föreningens
kontor. Fyll i anmälan om ansvarsskada noggrant och sänd den
så fort som möjligt antingen

med e-post till yritys.vastuuvahingot@pohjola.fi

portofritt under adress
Pohjola Försäkring Ab
Ansvarsskador i företag
Info 22
Kod 5010451

00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

per fax 010 253 3355
Vid skador på bil kan man låta närmaste märkesverkstad
inspektera skadorna på bilen. Verkstaden ska kontakta Pohjola
för att ordna faktureringstillståndet.
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TIDSBESTÄMD IDROTTSFÖRSÄKRING
1. NÄR FÖRSÄKRINGEN TRÄDER I KRAFT
Försäkringsnummer 06-21648 gäller 1.1–31.12.2015. Försäkrade är
de medlemmar av medlemsföreningar i Finlands Golfförbund som har
betalat sin medlemsavgift.
2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET











vid tävlingar
vid spelrundor
vid träningar som är typiska för grenen
vid träning enligt träningsprogrammet
vid utbildnings-, motions- och träningsläger
resor till eller från evenemang med direkt koppling till ovan
nämnda aktiviteter.
tillfälligt (obs. högst 3 mån) utomlands under samma
förutsättningar som i Finland
I avvikelse från försäkringsvillkoren gäller försäkringen för
personer i alla åldrar
För personer som bor utomlands gäller försäkringen i 3 månader
efter det att de lämnat Finland.

3. OLYCKSFALL OCH BEGRÄNSNINGAR
Ett olycksfall är en plötslig yttre händelse som förorsakar en
kroppsskada och som inträffar oavsiktligen. Som ett olycksfall
betraktas också drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, en skada
till följd av betydande tryckförändring, gasförgiftning och förgiftning av
ett ämne som den försäkrade har förtärt av misstag, förutsatt att
dessa händelser har inträffat oavsiktligen. Förutom olycksfall ersätter
försäkringen också sträckningsskador i muskler eller senor som den
försäkrade har ådragit sig som en direkt följd av en specifik och
enskild kraftansträngning och rörelse, om läkarvård för skadan har
getts inom 14 dygn efter det att skadan uppkom. Ersättning betalas för
högst sex veckor från det att sträckningsskadan uppkom. Som
vårdkostnader för sträckningsskador som förorsakats av
kraftansträngning och rörelse ersätts inte magnetundersökningar och
inte heller operativa ingrepp.
Som olycksfall ersätts inte:

belastningsskador och andra småningom uppstående skador

skador till följd av försäkringsfall som förorsakats av sjukdom,
lyte eller men.

diskbråck, magbråck, bråck i ljumsktrakten, akillessenerupturer
eller återkommande urledvridningar av leder, om inte skadan
föranletts av ett olycksfall, vid vilket även en frisk vävnad skulle
ha tagit skada.
Ur försäkringen ersätts inte arbetsolycksfall eller studieolycksfall och
inte heller olycksfall för vilka det finns eller skulle ha funnits rätt till
ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfall i
militärtjänst eller någon annan motsvarande lag.
4. ERSÄTTNINGSSLAG
Vårdersättning
Om den försäkrade då skadan inträffar är 20 år eller äldre, ersätts
vårdkostnader i högst tre år från det att olycksfallet inträffade, dock
högst det försäkringsbelopp som gällde då olycksfallet inträffade.
Om den försäkrade då skadan inträffar är under 20 år, ersätts i
vårdkostnader per olycksfall högst det försäkringsbelopp som gällde
då olycksfallet inträffade.

Av de här vårdkostnaderna ersätts:

arvoden till läkare eller inom hälsovårdssektorn utbildade
sjukvårdare för undersöknings- och vårdåtgärder, läkemedel
som säljs på apotek med tillstånd av Säkerhets- och
utvecklingscentret för läkemedelsområdet samt vårddagsavgifter
på sjukhus

kostnader för reparation eller återanskaffning av glasögon,
hörapparat eller tandprotes som har varit i bruk och gått sönder
vid olycksfallet, förutsatt att olycksfallet krävt läkarvård och
reparationen eller återanskaffningen skett senast inom två
månader efter olycksfallet.

kostnader för nödvändig fysikalisk behandling som givits efter
operation eller gipsning som utförts till följd av ett olycksfall, om
behandlingen ordinerats av läkare och givits på en
vårdinrättning. Försäkringen ersätter en behandlingsomgång per
olycksfall, vilken kan bestå av högst tio fysikaliska behandlingar.
Som vårdkostnader ersätts inte:

kostnader för anskaffning av ortopediska förband eller stöd

inkomstbortfall eller andra indirekta förluster.
Menersättning
Menersättning betalas för ett bestående allmänt fysiskt men som
förorsakats av ett olycksfall. För fullständigt men betalas det avtalade
försäkringsbeloppet, för partiellt men motsvarande del av
försäkringsbeloppet.
Dödsfallsersättning
Dödsfallsersättning betalas ut om den försäkrade till följd av skador
som har förorsakats av ett olycksfall avlider innan tre år har förflutit
sedan olycksfallet.
5. FÖRSÄKRINGSVILLKOR OCH YTTERLIGARE INFORMATION
OM FÖRSÄKRINGEN
I försäkringen tillämpas försäkringsvillkoren för Sportskydd L1301.
Ytterligare information får du på numret 010 253 0022 eller via.
www.pohjola.fi>Privatkunder>Försäkringar>Idrott
6. GÖR SÅ HÄR VID SKADESITUATIONER

Uppsök vård på Omasairaala som är specialiserat på ortopediska
skador eller någon av de vårdinrättningar som vi samarbetar med.
Du får uppgifter om vårdinrättningarna på adressen
www.pohjola.fi. Våra samarbetsparter har förbundit sig till en
snabb process också för krävande åtgärder.
Betala vårdkostnaderna först själv och ansök därefter om
ersättning enligt sjukförsäkringslagen hos Fpa. När du tar med ditt
Fpa-kort sköter de flesta vårdinrättningar och apotek om ansökan
om Fpa-ersättning för din räkning. Genom att ansöka om Fpaersättningar säkerställer du att ersättningsbeloppet ur
försäkringen räcker till för att behandla skadan så långt som
möjligt.
Fyll i en skadeanmälan genom att logga in i vår nättjänst med
dina egna bankkoder på www.op.fi eller www.pohjola.fi.
Du kan också anmäla en skada genom sidan www.pohjola.fi >
yritys- ja yhteisöasiakkaat > vahingot > henkilövahingot > vapaaaikana > tapaturma urheilussa ja siihen liittyvässä harjoittelussa
(tillsvidare endast på finska)..

Vårdkostnaderna ersätts till den del den försäkrade inte har eller hade
haft rätt till ersättning för dem med stöd av sjukförsäkringslagen eller
någon annan lag.
I alternativ med självrisker ersätts vårdkostnader endast till den del de
överskrider självrisken. Självrisken avdras en gång för vart och ett
olycksfall.
En förutsättning för att vårdkostnader ska ersättas är att
undersökningen och behandlingen av skadan har ordinerats av en
läkare. Vidare ska undersökningen eller behandlingen följa allmänt
accepterad medicinsk praxis och vara nödvändig för behandling av
ifrågavarande skada, samt kostnaderna vara skäliga. För försäkrade
vars fasta boningsort inte är i Finland och då olycksfallet inträffar i
Finland är förutsättningen för ersättning av vårdkostnaderna att
undersökningen och behandlingen har inletts i Finland och de har
ordinerats av läkare.
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