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Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset Suomen Punaisessa Ristissä
Suomen Punaisen Ristin toiminnan vastuuvakuutukset sekä vapaaehtoistoiminnan
vakuutukset ovat LähiTapiolassa.
Suomen Punaisen Ristin toiminnassa sattuneissa tapaturmissa ja vahingoissa ovat etusijalla
toimijoiden omat henki-, vapaa-ajan tapaturma- sekä kotivakuutukset.
Suomen Punaisella Ristillä on vapaaehtoistoimintaa varten kaksi valtakunnallista
vakuutusta:
1.

Vapaaehtoistoiminnan ryhmätapaturmavakuutus (353-3989247-4)
korvaa Punaisen Ristin vapaaehtoisille sattuneet tapaturmat ja niiden hoitokulut.
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•

•

•

•
•
•

Vakuutettuja ovat SPR:n vapaaehtoistoimintaan osallistuvat, Suomessa vakinaisesti
asuvat Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset henkilöt.
Vapaaehtoiset ovat vakuutettuja kaikkien SPR:n toimintamuotojen
vapaaehtoistehtävissä, myös kokouksissa, kursseilla, koulutuksissa, leireillä,
Konteissa, Turvataloissa, keräyksissä ja harjoituksissa sekä näihin välittömästi
liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.
Vakuutus kattaa vapaaehtoisten henkilötapaturmat ja niiden yhteydessä esim.
rikkoutuneet silmälasit, kypärä tms., yhteisarvoltaan enintään 500€. Vakuutus ei
kata muita esinevahinkoja eikä sairastapauksia.
Korvaussummat ovat:
o kuolemantapauskorvaus 11 102 €
o tapaturman aiheuttama pysyvä haitta, kertakorvaus enintään 11 102 €
o hoitokulut tapaturmaa kohden enintään 18 873 €.
Omavastuu on 0 €.
Vakuutus on voimassa ulkomailla enintään kuusi (6) kuukautta.
Vakuutuksessa ei ole yläikärajaa.

2. Järjestön toiminnan vastuuvakuutus (312-0625071-V)
•

•
•
•

Vakuutus korvaa vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutettuja henkilö- ja
esinevahinkoja, joista SPR on toiminnan järjestäjänä korvausvastuussa. Tämä
tarkoittaa ns. kolmannelle osapuolelle, järjestön ulkopuoliselle henkilölle / taholle
sattuneita vahinkoja, joiden syntymiseen olemme omalla toiminnallamme
vaikuttaneet tai sen aiheuttaneet.
Vakuutus kattaa kaikki Suomen Punaisen Ristin toimintamuodot (pois lukien
Veripalvelutoiminta).
Vakuutusmäärä on 1 000 000 € ja omavastuu 1 000 €.
Omavastuun maksaa se taho, jonka vastuulla toiminnan järjestäminen on (osasto,
piiri, keskustoimiston yksikkö, Ensiapu Oy).

Yleistä vakuutusturvasta / vakuuttamisesta
Korvattavan tapaturman tai vahingon on tapahduttava SPR:n vapaaehtoistoiminnassa, joka
on todennettavissa.
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kokoontumislain mukaisessa
tilaisuudessa, johon viranomainen on edellyttänyt vastuuvakuutuksen ottamista.
Joskus on tarpeen ottaa tapahtumakohtainen vakuutus (haastava harjoitus,
mukana arvokasta välineistöä tms.). Tällainen vakuutus voidaan ottaa vaikka muutaman
tunnin tai esim. viikonlopun tapahtumaan. Lisäinfoa saat oman alueesi piiritoimistosta.
Vahingon satuttua, toimi seuraavasti
Ilmoita vahingosta viipymättä tapahtuman / tilaisuuden vastuuhenkilölle.
Sattuneesta vahingosta on ilmoitettava mahdollisimman pian vakuutusyhtiö
LähiTapiolaan.
Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai Internetissä. LähiTapiola pyytää
tarvittavat liitteet (esim. tositteet, lääkärinlausunnot) erikseen tarvittaessa.
Vahinkoilmoitukseen liitetyt asiakirjat (lääkärinlausunnot, tositteet tms.) tulee säilyttää
vuoden ajan vahinkoilmoituksen tekemisestä.

Puhelimitse
Soita numeroon 09 453 2316 (arkisin klo 8–19, la klo 10-16)
Kerää vahinkoon liittyvät tiedot sekä asiapaperit ja varaudu
kertomaan:
- omat yhteystietosi
- vakuutusnumero
- selostus vahinkotapahtumasta (tapaturma, aika, paikka)
- tilinumero, jolle korvaus maksetaan
- vahingosta aiheutuneet kulut (määrä, ajankohta).
Internetissä
Vahingosta voi ilmoittaa sähköisellä lomakkeella
osoitteessa www.lahitapiola.fi/yritys/hae-korvausta

