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RYHMÄVAKUUTUS
voimassa 1.1.2016 alkaen
Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus ja sen laajat korvausetuudet
hyödyttävät sekä työnantajaa että työntekijää:
– Työntekijä pääsee nopeasti laadukkaaseen hoitoon ja toipuminen työkuntoon alkaa
joutuisasti myös silloin, kun on kyseessä vapaa-ajalla tapahtunut vahinko
– Vakuutus on työntekijälle veroton etu ja maksu työnantajalle vähennyskelpoinen
– Työnantaja saa korvausta maksamastaan sairausajan palkasta
– Työntekijä saa vapaa-aikansa turvaksi lähes työtapaturmavakuutusta vastaavat etuudet.

VAKUUTETUT

Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus perustuu työtapaturma- ja ammattitautilain 199 §:ään.
Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksella voidaan
vakuuttaa vain sellaiset henkilöt, jotka kuuluvat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan työtapaturman varalta pakollisesti vakuutettaviin. Vakuutus on
otettava samasta yhtiöstä, jossa työtapaturmavakuutus
on.
Vakuutettu ryhmä voi olla joko koko henkilöstö tai
työntekijäryhmä, joka muodostaa oman kokonaisuutensa esimerkiksi työn, tehtävän tai työsuhteen keston
perusteella.
Vakuutusta ei myönnetä ammattimaista urheilua
varten.

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO

Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus on voimassa
vapaa-aikana. Vakuutuksesta ei korvata tapaturmia,
jotka korvataan työtapaturmina.
Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus on voimassa
vapaa-ajalla kaikkialla maailmassa. Ulkomaanmatkoille
suositellaan kuitenkin lisäturvaksi matkavakuutusta.
Tapaturmaa ei korvata, jos sen sattuessa vakuutetun
työnteko vakuutuksenottajan lukuun ja vakuutuksenottajan palkanmaksuvelvollisuus ovat olleet yhdenjaksoisesti keskeytyneenä yli 30 päivän ajan.

VAPAA-AJAN RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUKSESTA KORVATAAN

– vapaa-ajan tapaturma
– eräitä lyhyehkön ajanjakson, enintään yhden
vuorokauden aikana syntyviä vammoja, kuten
hiertymä, paleltuma tai syövyttävän aineen
aiheuttama vamma.
Vakuutus sisältää eräitä korvauspiirin rajoituksia,
esimerkiksi liikennevahinkoa tai pahoinpitelystä
aiheutuvaa vahinkoa ei korvata. Lisätietoa korvauksista ja rajoituksista saat vakuutusehdoista sekä
työtapaturma- ja ammattitautilaista, joiden mukaan
korvausetuudet määräytyvät.

VAPAA-AJAN RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUKSEN KORVAUSETUUKSIA OVAT
– sairaanhoitokulut ja vamman vuoksi tarpeelliset
tutkimuskulut
– päiväraha oman vuosityöansion mukaan
– tapaturmaeläke (täysi eläke on 85 % ansiosta)
– kuntoutusraha
- muut kuntoutusetuudet
– haittaraha pysyvästä haitasta
– perhe-eläke (enintään 70 % ansiosta) ja
hautausapu.

Sairaanhoitokuluilla tarkoitetaan tapaturman vuoksi
työntekijälle annetusta sairaanhoidosta aiheutuvia
kustannuksia kuten esimerkiksi sairaalan hoitopäivämaksuja, lääkärinpalkkioita ja lääkkeitä.

Kuntoutuksen avulla työntekijä pyritään saamaan
takaisin työelämään. Keinoja voivat olla esimerkiksi
lääkinnällinen kuntoutus, koulutus, työhön valmennus tai elinkeinotoiminnan lainoitus ja avustaminen.

Haittarahan suuruus määräytyy lääketieteellisin
perustein valtioneuvoston työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta antaman
asetuksen mukaan työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetystä perusmäärästä. Haittaraha maksetaan kertakaikkisena, kun haittaluokka on 1–5.
Haittaluokkiin 6–20 kuuluvista vammoista korvaus
maksetaan jatkuvana.

OTA YHTEYTTÄ

Perhe-eläkkeellä tarkoitetaan eläkettä, johon on
oikeus tapaturman tai ammattitaudin vuoksi kuolleen
työntekijän edunsaajilla. Perhe-eläke myönnetään
lesken- tai lapseneläkkeenä tai molempina.

Yksityiskohtaisempaa tietoa löydät osoitteesta
if.fi/yritys. Lisätietoja saat myös yhteyshenkilöltäsi
tai lähimmästä konttoristamme.
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Ansionmenetyskorvaukset käsittävät päivärahan,
tapaturmaeläkkeen ja kuntoutusrahan. Päivärahaa
maksetaan enintään vuoden ajalta tapaturmasta
lukien. Kuntoutusrahaa maksetaan ammatillisen
kuntoutuksen ajalta. Mikäli työkyvyttömyys jatkuu
vielä vuoden kuluttua tapaturmasta, maksetaan työntekijälle tapaturmaeläkettä. Ansionmenetyskorvauksen suuruus määräytyy vakuutuksen ottaneen työnantajan työssä saadun työansion perusteella.

