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1. JOHDANTO
Tämä asiakirja sisältää tiedot sinulle tarjottavista vakuutuseduista Sukeltajaliiton jäsenenä. Vakuutusturvan 
tultua voimaan, olette edunsaajana IDA Insurance Limitedin  Sukeltajaliitolle tarjoamassa 
ryhmävakuutuksessa (vakuutussopimuksen numero: 20200101-SP-FDF).

Tietoja vakuutusyhtiöstä
Vakuutuksenantaja on IDA Insurance Limited, joka sijaitsee osoitteessa DAN Building, Level 1, Sir Ugo 
Mifsud Str, Ta’ Xbiex, XBX1431, Malta (sähköposti: info@idassure.eu). IDA on Maltan 
rahoituspalveluviranomaisen valtuuttama ja säätelemä vakuutusyhtiö, joka on erikoistunut sukellukseen 
liittyviin riskeihin. IDA toimii koko Euroopan unionin ja ETA:n alueella palvelujen tarjoamisvapauden 
perusteella. 

IDA:n vakuutussopimusten vakuutuksenvälittäjänä toimii VING Insurance Brokers Ltd, joka sijaitsee 
osoitteessa DAN Building, Levels 2/3, Sir Ugo Mifsud Str, Ta’ Xbiex, XBX1431, Malta.

IDA Insurance Limited ja VING Insurance Brokers Ltd ovat DAN Europe Foundationin tytäryhtiöitä. Tällä 
varmistetaan hallinnon läpinäkyvyys, palvelujen tehokkuus ja Euroopan unionin vakuutusalan säädösten 
noudattaminen. Yhtiöt noudattavat aina myös DAN Europe Foundationin periaatteita.

Vakuutuksenottaja
Sukeltajaliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki, Finland.

Vakuutusturvan kattavuus
Vakuutusturva kattaa loukkaantumiset, jotka aiheutuvat odottamattomista tapahtumista sukelluksen aikana, 
mukaan lukien sukellukseen suoraan liittyvät ottelut, kilpailut, koulutukset ja matkat.

Tässä asiakirjassa käydään läpi kaikki yksityiskohdat liittyen vakuutusturvan etuihin, ehtoihin ja rajoituksiin. 
Tätä asiakirjaa käytetään kaikkien sinun  esittämiesi vakuutukseen perustuvien korvausvaatimusten 
käsittelyssä.

Valitsemasi vakuutus käy ilmi Vakuutustodistuksesta.

Tässä johdannossa esiintyvät käsitteet on määritelty kohdassa Määritelmät.

mailto:info@idassure.eu
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2. MÄÄRITELMÄT
Tässä kohdassa esitettäviä määritelmiä, sanoja ja ilmaisuja, ellei toisin ole mainittu, käytetään 
merkitykseltään saman sisältöisinä jäljempänä tässä asiakirjassa, sekä Vakuutuskirjaan liittyvissä muissa 
asiakirjoissa ja todistuksissa.

Tapaturma Äkillinen, odottamaton ja ulkopuolisesta seikasta aiheutuva tapahtuma, jonka 
tapahtuma-aika ja -paikka ovat tarkasti määriteltävissä, ja joka aiheuttaa vakuutetulle 
ruumiinvamman tai kuoleman.

“Tapaturmaksi” katsotaan seuraavat tapahtumat, näihin kuitenkaan rajoittumatta:

sukellusperäiset sairaudet (mm. sukeltajantauti, laitesukeltajan 
keuhkopöhö, painevaurio);
tukehtuminen, joka ei liity mihinkään fyysiseen sairauteen;
akuutti myrkytys tai myrkytys, joka aiheutuu aineen tai aineiden 
nielemisestä tai imeytymisestä;
hukkuminen tai hukuksiin joutuminen;
hypotermia tai paleltuma;
yleiset loukkaantumiset ja vammat, mukaan lukien sellaiset, jotka 
aiheutuvat merikasvistosta tai -eläimistöstä; ja
korvakäytävän tulehdus, pois lukien sen uusiutuminen.

Edunsaaja Perillinen tai muu nimetty henkilö, jolle Vakuutuskirjan mukainen 
kuolemantapauskorvaus maksetaan.

Vakuutusmeklari Vakuutuksenvälittäjä tai vakuutusasiamies, joka toimii Vakuutusyhtiön ja 
vakuutuksenottajan välikätenä.

Sukellustodistus Sukellusjärjestön antama todistus, joka antaa nimetylle haltijalleen oikeuden 
suorittaa todistuksen mukaisia sukelluksia.

Työsukeltaminen Sukeltaminen avomerellä, sisämaassa ja rannikolla, kun sukeltajat ovat ammattilaisia, 
joilla on erityinen osaaminen tai koulutus sukeltamiseen teollisia, tuotannollisia tai 
rakennusteknisiä tarkoituksia varten, tai kun sukellusten tarkoituksena on tukea 
teollisuus- tai rakennustekniikaa. Tällaista sukeltamista suoritetaan usein 
öljylaitoksissa, satamissa tai niiden läheisyydessä, radioaktiivisissa ympäristöissä 
(ydinvoimaan liittyvä sukeltaminen) tai vaarallisten kemikaalien tai biologisten 
materiaalien läheisyydessä.

Raskauskomplikaatio Sairaalahoidon tarve sellaisen sairauden tai tilan vuoksi, joka vaikka ei liity 
raskauteen, mutta johon raskaus vaikuttaa negatiivisesti, ja joka ilmenee raskauden 
viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Omavastuu Summa, joka vähennetään tämän Vakuutuskirjan mukaisesta korvauksesta 
vakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Sukellusopas Sukellusjärjestön koulutuksen ja sertifioinnin saanut henkilö, joka on pätevöitynyt 
järjestämään, valvomaan, avustamaan ja ohjaamaan sukellustapahtumia sukeltajille, 
jolla on Sukellustodistus.
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Sukellustoiminta Vedenalainen toiminta sisältäen laitesukelluksen, vapaasukelluksen, räpyläuinnin, 
uppopallon, sukelluskalastuksen, sukellussuunnistuksen, snorkkelisukelluksen ja 
sukelluskuvauksen.

Sukellusjärjestö WRSTC:hen tai CMAS:ään liittyvä kansallinen tai kansainvälinen järjestö, jolla on 
sukelluskoulutusohjelma, joka myöntää erityisten koulutuskurssien läpäiseville 
henkilöille Sukellustodistuksia, ja joka kouluttaa edellä mainittujen määräysten 
mukaisesti Sukelluskouluttajia, apulaiskouluttajia ja Sukellusoppaita tehtäviinsä.

Sukelluskouluttaja Sukeltajien kouluttamiseen pätevöitynyt henkilö, joka on saanut erityisen koulutuksen 
ja Sukellusjärjestön hyväksynnän sukelluksen opettamiseen ja kouluttamiseen.

Päivystyspalvelut Päivystyskeskuksen Vakuutetulle tarjoamat lääketieteelliset apu- ja neuvontapalvelut.

Päivystyskeskus Päivystyskeskus, joka tarjoaa päivystyspalvelua vuorokauden ympäri tämän 
Vakuutuskirjan ehtojen mukaisesti.

 Sairaalahoito Yöpymistä sairaalassa edellyttävä hoito tai päiväsairaanhoito julkisessa tai 
yksityisessä hoitolaitoksessa, joka on valtuutettu tarjoamaan sairaalahoitoa (pois 
lukien terveyskylpylät).

Sairaus Mikä tahansa äkillinen ja odottamaton terveydentilan muutos, joka ei liity suoraan tai 
epäsuorasti Tapaturmaan.

Vakuutustodistus Paperinen tai sähköinen asiakirja, jossa on tehty yhteenveto ja tiedot vakuutuksesta ja 
vakuutusturvasta.

Vakuutettu Vakuutettu Sukeltajaliitto ry:n jäsen.

Vakuutuskausi Vakuutustodistuksen määrittämä ajanjakso, jonka tämän Vakuutuskirjan mukainen 
vakuutusturva on voimassa.

Vakuutustapahtuma Tapahtuma, jonka tämän Vakuutuskirjan mukainen vakuutusturva kattaa, tai jonka 
perusteella haetaan korvausta.

Korvausraja Korvauksen enimmäismäärä, joka maksetaan korvausvaatimuksen perusteella 
Vakuutustodistuksessa ja tässä Vakuutuskirjassa määritellyn mukaisesti.

Lääketieteellinen 
hätätilanne

Kriittinen terveydentila, jossa elintoiminnot ovat välittömässä vaarassa, ja joka vaatii 
välitöntä hoitoa.

 Hoitokulut Kohtuulliset ja välttämättömät hoitokulut tämän vakuutusturvan kattaman 
Tapaturman sattuessa, liittyen ensiapuun ja pelastukseen tai pelastusoperaatioon, 
lääketieteellisiin hoitoihin, painekammiohoitoihin, sairaalakuluihin, kliinisiin 
hoitoihin, kirurgisiin toimenpiteisiin, manipulaatiohoitoihin ja terapeuttisiin hoitoihin, 
röntgentutkimuksiin ja sairaanhoitoon mukaan lukien lääketieteellisten palvelujen 
kustannukset, ambulanssin tilaaminen (tai muut pelastusmenetelmät) ja muut kulut, 
joita aiheutuvat Vakuutetun siirtämisestä tapaturmapaikalta lähimpään 
terveydenhuollon yksikköön, jossa tarvittavat hoidot ja lääkintäpalvelut voidaan 
toteuttaa.
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 Pysyvä vamma Tapaturman tai Sairauden aiheuttama ehdoton, täydellinen ja peruuttamaton raajan, 
elimen tai aistin menetys.

Vakuutuskirja Tämän asiakirjan sisältö, mukaan lukien kaikki siihen liittyvät todistukset ja asiakirjat.

 Aikaisempi 
terveydentila

Aikaisempi tai nykyinen terveydentila, joka on aiheuttanut oireita, tai joka on vaatinut 
minkä tahansa tyyppistä hoitoa tai reseptilääkkeitä, lääketieteellistä konsultaatiota, 
tutkimuksia tai seurantaa/tarkastuksia kahden vuoden aikana ennen tämän 
Vakuutuskirjan mukaisen vakuutusturvan voimaantuloa.

                  
Vakuutusmaksu

Maksu, joka peritään tämän Vakuutuskirjan mukaisen vakuutusturvan tarjoamisesta.

 Ammattimainen 
sukeltaminen

Sukelluskouluttajien, apulaiskouluttajien ja Sukellusoppaiden joko itsenäisesti tai 
kolmannen osapuolen toimeksiannosta, korvausta vastaan tai ilman korvausta, 
suorittama Virkistyssukeltamiseen liittyvä Sukellustoiminta, jonka tarkoituksena on 
sukeltajien ohjeistaminen tai kouluttaminen, sukellusretkien johtaminen tai niillä 
avustaminen.

Virkistyssukeltaminen

 

 

Sukellustoiminta, mukaan lukien myös sukelluskurssilaisten sukellukset. 
Laitesukelluksen osalta Virkistyssukeltamisen määritelmään sisältyvät seuraavat:

paineilmasukellukset kaikissa muodoissaan;
seoskaasusukellukset hapella rikastetun ilman (nitroksi) avulla, 
avoimen kierron, puolisuljetun tai suljetun kierron laitetta käyttäen;
sukellukset, joissa turvallisuutta lisätään käyttämällä happea tai 
hapella rikastettua ilmaa dekompression aikana;
sukellukset korkeintaan 50 metrin syvyyteen käyttäen normoksisia 
heliumin, hapen ja typen seoksia (trimiksi), jonka tarkoituksena on 
pitää hengityskaasun narkoottiset vaikutukset mahdollisimman 
vähäisinä;
Tekniikkasukellukset.

Sukeltajan ei tule yllä kuvatuissa sukelluksissa (a–e) koskaan altistua sellaisille 
hengityskaasuseoksille, joiden osapaineet ovat korkeampia kuin hapen osapaine 1,4 
ATA sukelluksen syvimmässä osassa, hapen osapaine 1,6 ATA dekompression aikana 
ja/tai typen osapaine 5,6 ATA.

Tekniikkasukellus Kaikki vedenalainen toiminta, jossa käytetään muita kaasuseoksia kuin ilmaa tai 
nitroxia, taikka käytetään sukelluksen aikana useampaa kuin yhtä hengityskaasua, 
taikka käytetään suljetun- tai puolisuljetun kierron sukelluslaitetta (rebreather), 
korkeintaan 130 metrin syvyyteen saakka.

Terrorismi Toiminta, joka sisältää henkilöön tai ihmisryhmään kohdistuvaa voimankäyttöä, 
väkivaltaa tai näillä uhkaamista riippumatta siitä, toimiiko tekijä yksin tai minkä 
tahansa organisaation tai hallituksen puolesta, ja joka suoritetaan poliittisista, 
uskonnollisista, ideologisista tai vastaavista syistä, mukaan lukien pyrkimys vaikuttaa 
mihin tahansa hallitukseen tai aiheuttaa yleistä pelkoa, näihin kuitenkaan 
rajoittumatta.
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Matkustaminen Matka, joka suuntautuu pois Vakuutetun asuinmaasta lomailua ja vapaa-ajan viettoa 
varten (liittymättä millään tavalla muuhun työhön tai ammattiin kuin 
Ammattimaiseen sukeltamiseen) ajanjaksoksi, joka alkaa siitä päivästä, kun 
Vakuutettu lähtee asuinmaastaan, ja päättyy tämän paluupäivään 
Vakuutustodistuksen määrittämän enimmäisajan mukaisesti.

Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö, joka vakuuttaa Vakuutuskirjassa määritetyt riskit.
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3. YLEISET EHDOT
Seuraavat yleiset ehdot koskevat Vakuutuskirjan kaikkia osia, ellei toisin ole mainittu. Mikäli näitä ehtoja ei 
noudateta, saattaa tämä vaikuttaa vakuutusturvaan ja oikeuteen saada Vakuutuskirjan mukaista korvausta. 
Tämän Vakuutuskirjan mukaiseen Vakuutusyhtiön ja Vakuutetun väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan 
kulloinkin voimassa olevan vakuutussopimuslain säännöksiä niiltäkin osin, joita ei ole näihin ehtoihin 
nimenomaisesti kirjattu.

1. Vakuutetun purkuoikeus
Vakuutetulla on oikeus purkaa tämän Vakuutuskirjan mukainen vakuutus 14 vuorokauden kuluessa sen 
alkamispäivästä lukien ilmoittamalla tästä Vakuutusyhtiölle kirjallisesti kirjattuna kirjeenä tai sähköpostilla 
edellyttäen, ettei tänä aikana ole esitetty tämän vakuutuskirjan perusteella korvausvaatimusta tai käytetty 
vakuutuspalveluja. Irtisanomispäivä on postileiman päivämäärä tai sähköpostin automaattisen 
vastaanottokuittauksen päivämäärä. Vakuutetun käyttäessä purkuoikeuttaan Vakuutusmaksu palautetaan 
kokonaisuudessaan kuitenkin siten, että Vakuutusyhtiöllä on oikeus pidättää ja vähentää mahdollisesti 
aiheutuvat verot ja muut maksut.

2. Oikeudesta irtisanoa vakuutus
Vakuutetulla on oikeus irtisanoa Vakuutuskirjan mukainen vakuutusturva Vakuutuskauden aikana. 
Irtisanominen on suoritettava Vakuutusyhtiölle kirjallisesti kirjattuna kirjeenä tai sähköpostilla. 
Irtisanomispäivä on postileiman päivämäärä tai sähköpostin automaattisen vastaanottokuittauksen 
päivämäärä. Vakuutusyhtiö perii Vakuutuskaudelta Vakuutustodistuksessa yksilöidyn kertaluontoisen 
vähimmäismaksun, jota ei palauteta, vaikka vakuutus irtisanottaisiin Vakuutetun toimesta kesken 
vakuutuskauden.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa Vakuutuskirjan mukainen vakuutusturva Vakuutuskauden aikana, jos 
Vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, antanut Vakuutusyhtiölle 
vääriä tai puutteellisia tietoja, eikä vakuutusturvaa olisi näiden tietojen perusteella myönnetty. 
Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus irtisanoa vakuutusturva Vakuutuskauden aikana, mikäli tietojen antamista 
koskevan velvollisuuden täyttämisessä on menetelty vilpillisesti, eikä Vakuutuskirjan mukaista 
vakuutusturvaa katsota rauenneeksi, esimerkiksi tilanteessa, jossa vakuutusturva oltaisiin myönnetty 
rajoitettuna. Niin ikään oikeus irtisanomiseen on tilanteessa, jossa Vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut 
vakuutustapahtuman, tai Vakuutettu on Vakuutustapahtuman jälkeen antanut vakuutusyhtiölle vilpillisesti 
vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Vakuutusyhtiön vastuun arvioinnin kannalta.

Vakuutusyhtiön tulee käyttää irtisanomisoikeuttaan ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon 
irtisanomiseen oikeuttavasta seikasta. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti ja samalla ilmoitettava 
peruste irtisanomiselle. Tällöin vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun Vakuutusyhtiön on lähettänyt 
Vakuutetulle ilmoituksen irtisanomisesta.

3. Vakuutetun velvollisuudet 
Vakuutetun tulee

huolehtia kaikista kohtuullisista varotoimista Vakuutustapahtumien estämiseksi, ja mikäli 
Vakuutustapahtuma kuitenkin tapahtuu, Vakuutetun on tehtävä kaikki mahdollinen vahinkojen 
tai menetysten rajoittamiseksi ja tehtävä kaikki tarpeellinen vakuutettujen kohteiden 
suojelemiseksi;
pidättäytyä toimimasta välinpitämättömästi tai huolimattomasti;
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pidättäytyä toteuttamasta Sukellustoimintaa tai Matkustamista lääkärin ohjeiden vastaisesti tai 
jos Vakuutetulla on oireita, joiden perusteella Sukellustoiminta tai Matkustaminen ei ole 
suositeltavaa tai järkevää;
toimia yhteistyössä Vakuutusyhtiön kanssa kaikkien korvausvaatimusten käsittelyssä 
sallimalla vaadittavien tutkimusten suorittaminen, esimerkiksi suostumalla 
lääkärintarkastukseen ja toimittamalla hoitotiedot.

4. Vakuutusyhtiön oikeudet
Vakuutetun esittäessä korvausvaatimuksen, Vakuutusyhtiöllä on oikeus:

tutkia korvausvaatimukseen liittyvät olosuhteet sen määrittämiseksi, kattaako Vakuutuskirjan 
mukainen vakuutusturva korvausvaatimuksen;
vaatia vahingosta korvausvastuussa olevalta ulkopuoliselta taholta korvausta 
takautumisoikeuden nojalla Tapaturman tai Sairauden aiheuttamista kustannuksista ja 
varallisuuden menetyksestä, vakuutussopimuslaissa säädetyin rajoituksin;
evätä Vakuutuskirjan mukainen vakuutusturva ja siihen sisältyvät palvelut, kunnes 
korvattavuutta koskevat tutkimukset on suoritettu ja varmistuttu siitä, että Vakuutuskirjan 
mukainen vakuutusturva kattaa korvausvaatimuksen;
olla maksamatta korvausta tai muuta maksua, kunnes Vakuutettu on allekirjoittanut 
korvaussopimus- ja siirtokirjakaavakkeen (’settlement agreement form’).

5. Korvauksen hakeminen
Vakuutustapahtuman tai minkä tahansa sellaisen tapahtuman sattuessa, joka saattaa antaa aihetta 
korvausvaatimuksen esittämiseen tämä Vakuutuskirjan perusteella, maksua ei suoriteta, mikäli Vakuutettu 
tai Edunsaaja ei tee Vakuutusyhtiölle ilmoitusta korvauksia käsittelevälle osastolle osoitteeseen:

IDA Insurance Limited - Claims Department

DAN Building, Level 1 
Sir Ugo Mifsud Street, XBX1431 Ta' Xbiex, Malta 
Puh: +356 2016 1631, sähköposti: claims@daneurope.org

Vakuutetun tulee lisäksi:

ottaa yhteyttä korvauksia käsittelevään osastoon mahdollisimman pian Vakuutustapahtumasta 
(tai ensimmäisestä tapahtumasta tapahtumien toistuessa), mikäli tapahtuma ilmenee Matkan 
aikana, paluupäivän jälkeen;
antaa tiedot Vakuutustapahtumasta ja pyytää tapaturman ilmoituslomake;
lähettää Vakuutusyhtiölle täytetty ilmoituslomake sekä kaikki tapahtumaan liittyvät asiakirjat.

Mikäli kyseessä on Lääketieteellinen hätätilanne, Vakuutetun tai jonkun Vakuutetun puolesta tulee ottaa 
yhteyttä Päivystyskeskukseen:

ennen kuin kirjaudut terveydenhuollon yksikköön, ja jos Vakuutettu kirjataan sisään 
hätätilanteen johdosta, Vakuutetun tulee ottaa yhteyttä Päivystyskeskukseen mahdollisimman 
pian kirjautumisen jälkeen;
ennen kotimaahan paluuta;
kuolemantapauksessa ennen hautausta, polttohautausta tai kuljetusta; ja
ennen siirtämistä terveydenhuollon palveluita tuottavaan yksikköön tai yksiköstä.

mailto:claims@daneurope.org
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6. Vakuutusturvaan kuulumattomat kustannukset ja kulut
Mikäli vakuutusyhtiölle aiheutuu kuluja tai kustannuksia, joita ei korvata vakuutuksesta siitä syystä, että 
Vakuutettu ei ole noudattanut Vakuutuskirjan ehtoja, Vakuutetun on hyvitettävä mainitut kulut ja 
kustannukset Vakuutusyhtiölle 30 vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä lukien.

7. Vilpilliset korvausvaatimukset
Mikäli Vakuutettu tai joku Vakuutetun puolesta tekee vilpillisen tai valheellisen korvausvaatimuksen, mukaan 
lukien tahallinen virheellisten tietojen antaminen, muunneltu tai väärä ilmoitus tai korvausvaatimuksen 
liioittelu, ja tällä on merkitystä Vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta, korvausta voidaan alentaa tai 
se voidaan evätä kokonaan, mikäli se olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Vakuutusyhtiöllä on myös 
oikeus irtisanoa vakuutus siihen liittyvine oikeuksineen, mikäli vakuutusta ei katsota rauenneeksi. Mikäli näin 
menetellään, Vakuutusyhtiöllä on oikeus pidättää kaikki Vakuutusmaksut ja Vakuutetun tulee maksaa 
takaisin kaikki Vakuutuskirjan perusteella jo maksetut vakuutuskorvaukset. Mikäli Vakuutettu ei hyväksy 
mainittua menettelyä, Vakuutuskirjan mukainen vakuutusturva kuitenkin keskeytyy ja lakkaa olemasta 
voimassa toistaiseksi, kunnes asia on ratkaistu Vakuutuskirjan ehtojen mukaisesti.

8. Tietojen antaminen ja tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti
Vakuutetun tulee toimittaa Vakuutusyhtiölle ennen Vakuutuskirjan mukaisen vakuutusturvan alkamista, 
vakuutusta ensimmäisen kerran otettaessa ja jokaisen Vakuutuskauden uusinnan yhteydessä kaikki tiedot, 
joilla voi olla merkitystä Vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutetun tulee lisäksi 
Vakuutuskauden aikana oikaistava antamansa vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot. Aikaisempaa 
terveydentilaa koskevien tietojen tulee sisältää erityisesti kaikki sellaiset fysiologiset tai lääketieteelliset 
terveydentilaa koskevat tiedot, jotka voivat estää turvallisesti harjoittamasta Sukellustoimintaa, muutoin kuin 
erityisin rajoituksin tai varotoimin. Aikaisempaa terveydentilaa koskevien tietojen toimittamatta jättäminen 
voi johtaa siihen, ettei Vakuutustapahtumasta makseta korvausta, tai oikeutta korvaukseen rajoitetaan.

Mikäli Vakuutetulle on epäselvää, onko terveydentilaa koskeva seikka tässä Vakuutuskirjassa tarkoitettu 
tieto Aikaisemmasta terveydentilasta, Vakuutetun tulee täyttää terveydentilaa koskeva ilmoituslomake 
(’medical self-declaration form’). Tähän liittyvät yhteydenotot tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen 
medical@daneurope.org. Kaikki tähän liittyvät yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti ja Vakuutettua 
neuvotaan kirjallisesti, minkälainen vakuutusturva on mahdollista myöntää.

Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, mikäli Vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei ole 
pidettävä vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja tämän Vakuutuskirjan mukaista 
vakuutusturvaa ei oltaisi lainkaan myönnetty siinä tapauksessa, että oikeat ja täydelliset tiedot oltaisiin 
annettu. Mikäli Vakuutusyhtiö olisi myöntänyt vakuutusturvan toisilla ehdoilla tai rajoitetusti, niin 
Vakuutusyhtiön vastuu rajoittuu siihen, minkä sisältöisenä vakuutusturva olisi myönnetty. Mikäli Vakuutettu 
on menetellyt vilpillisesti tiedonantovelvollisuuden täyttämisessä, Vakuutuskirjan mukainen vakuutusturva ei 
sido Vakuutusyhtiötä, ja Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus 
raukeaisi. 

9. Olosuhteiden muutos
Mikäli Aikaisempaa terveydentilaa koskevat seikat muuttuvat Vakuutuskauden aikana siten, että tällä voi olla 
vaikutusta Sukellustoiminnan turvalliseen suorittamiseen, Vakuutetun tulee olla yhteydessä Vakuutusyhtiöön 
välittömästi sähköpostiosoitteeseen medical@daneurope.org  tai muuhun sähköpostiosoitteeseen, joka 
annetaan tähän tarkoitukseen. Kaikki tähän liittyvät yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti ja 

mailto:medical@daneurope.org
mailto:medical@daneurope.org


3. YLEISET EHDOT - 10

V. 20200101

a.

b.
c.
d.

Vakuutettua neuvotaan kirjallisesti, onko Sukellustoimintaa mahdollista suorittaa turvallisesti muuttuneet 
terveydentilaa koskevat seikat huomioon ottaen, tai millä tavoin Sukellustoimintaa on tällaisessa tilanteessa 
mahdollista suorittaa.

Mikäli yhteydenotto laiminlyödään tai Vakuutettu suorittaa Sukellustoimintaa annettujen ohjeiden vastaisesti 
ja tästä aiheutuu Vakuutustapahtuma, Vakuutetun menettely voidaan katsoa Vakuutustapahtuman 
aiheuttamiseksi tai tarkoitukselliseksi toiminnaksi, jonka perusteella Vakuutusyhtiö voi olla vastuusta vapaa 
tai korvausta voidaan alentaa.

10. Korvausraja
Vakuutustodistuksen Korvausraja on vakuutuskausikohtainen ja riippumaton vakuutustapahtumien 
lukumäärästä.

11. Monivakuutus
Vakuutetun on ilmoitettava Vakuutusyhtiölle välittömästi Vakuutustapahtuman sattuessa, mikäli 
Vakuutetulla on muita vakuutuksia, jotka liittyvät seikkoihin, joiden perusteella on mahdollista saada 
korvausta tämän Vakuutuskirjan mukaisten Vakuutustapahtumien osalta. Vakuutetun tulee korvausta 
haettaessa ilmoittaa Vakuutusyhtiölle toisen vakuutusyhtiön nimi ja osoite. Vakuutusyhtiöllä voi olla oikeus 
saada toinen vakuutusyhtiötä osallistumaan Vakuutuskirjan perusteella suoritettavaan 
vakuutuskorvaukseen. Tämä ei koske kohdan 5, kappaleen B kattamien etujen korvaamista.

12. Henkilöt, joille vakuutusturvaa ei voida myöntää
Vakuutusturvaa ei voida myöntää henkilölle,

jolla on riippuvuus psykoaktiivisista aineista (mm. alkoholi, huumausaineet, hallusinogeenit, 
lääkkeet, psykotrooppiset aineet);
joka sairastaa immuunikatoa (AIDS) tai on todettu HIV-positiiviseksi;
joka sairastaa Parkinsonin tautia; tai
joka sairastaa skitsofreniaa tai maanis-depressiivistä mielialahäiriötä tai kärsii paranoidisista 
tiloista tai mistä tahansa muusta tilasta, joka on luonteeltaan elimellinen aivo-oireyhtymä.

13. Vakuutusturvan voimaantulo ja kesto 
Vakuutus on määräaikainen. Vakuutusturvan voimaantulo ja kesto on määritelty Vakuutustodistuksessa.

14. Sovellettava laki
Tämän Vakuutuskirjan mukaiseen vakuutukseen sovelletaan Suomen lakia.

15. Riitojen ratkaisu ja muutoksenhaku
Tämän Vakuutuskirjan mukaisen vakuutuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvät erimielisyydet pyritään 
ratkaisemaan sovinnollisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli Vakuutettu on tyytymätön 
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Vakuutusyhtiön korvauspäätökseen tai muuhun ratkaisuun, tulee Vakuutetun ensisijaisesti vaatia 
Vakuutusyhtiötä oikaisemaan päätöksen.

Vakuutetulla on oikeus saattaa asia ratkaisusuosituksia antavan Kuluttajariitalautakunnan 
(www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Käsittely Kuluttajariitalautakunnassa katkaiseen kanneoikeuden 
vanhentumisajan.

Vakuutetulla voi nostaa kanteen Vakuutusyhtiötä vastaan käräjäoikeudessa. Kanne voidaan laittaa vireille 
Helsingin käräjäoikeudessa tai Vakuutetun Suomessa sijaitsevan kotipaikan käräjäoikeudessa, ellei 
kansainvälistä oikeuspaikkaa koskevista normeista muuta johdu. Kanne tulee nostaa kolmen vuoden 
kuluessa siitä, kun Vakuutettu tai muu korvaukseen oikeutettu on saanut kirjallisen tiedon Vakuutusyhtiön 
päätöksestä ja tästä määräajasta.

16. Yksityisyys ja henkilötiedot (nimenomainen suostumus arkaluontoisten 
henkilötietojen käsittelyyn)
Vakuutusyhtiöllä on oikeus kerätä, käyttää ja käsitellä tiettyjä Vakuutettua koskevia henkilötietoja 
sovellettavan lainsäädännön rajoissa ja siten kuin henkilötietojen käsittelyä kuvaavassa 
tietosuojaselosteessa on kuvattu (kopio tietosuojaselosteesta on saatavilla pyynnöstä). Osan käsiteltävistä 
henkilötiedoista ollessa arkaluonteisia, tarvitaan Vakuutetulta sovellettavan tietosuojalainsäädännön 
edellyttämä nimenomainen suostumus henkilötietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen määrätyille kolmansille 
osapuolille. Sitoutumalla tämän Vakuutuskirjan ehtoihin valtuutat Vakuutusyhtiön käsittelemään 
arkaluonteisia henkilötietoja ja myönnät luvan tietojen luovuttamiseksi tarvittaessa kolmansille osapuolille, 
muun muassa vahingonarvioijille ja vakuutusasiamiehille, vakuutussopimuksen hallinnointia varten.

http://www.kuluttajariita.fi
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4. YLEISET RAJOITUKSET
Seuraavat yleiset rajoitukset koskevat Vakuutuskirjan kaikkia osia.

Vakuutusturva ei kata seuraavia tilanteita:

Yli 75-vuotiaat
Vakuutuskauden alkaessa vähintään 75-vuotias henkilö, ellei hänellä ole lääkärintodistusta 
laillistetulta lääkäriltä, jonka mukaan henkilö on riittävän terve Matkustamiseen ja Sukeltamiseen. 
Kyseinen lääkärintodistus on lähetettävä Vakuutusyhtiölle hyväksyttäväksi vähintään 30 vuorokautta 
ennen Vakuutuskauden alkua. Jos Vakuutettu täyttää 75 vuotta Vakuutuskauden aikana, 
vakuutusturva on voimassa Vakuutuskauden ajan Vakuutuskirjan ehtojen mukaisesti. Lisätietoja 
liittyen terveydentilan riittävyydestä Sukeltamiseen ja Matkustamiseen, on saatavilla lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen: medical@daneurope.org

Erityinen toiminta
Kaikki muut toiminta kuin Sukeltaminen (koostuen Virkistyssukeltamisesta ja Ammattimaisesta 
sukeltamisesta), ellei muusta ole kirjallisesti sovittu. Vakuutuksesta ei myöskään makseta korvausta 
liittyen toimenpiteeseen tai tapahtumaan, joka on aiheutunut suoraan tai epäsuorasti:

Työsukeltamisesta;
yli 130 metrin syvyyteen suoritetusta Tekniikkasukeltamisesta ja/tai sukeltamisesta, jotka 
altistavat sukeltajan hengityskaasujen osapaineille, jotka ovat korkeampia kuin hapen osapaine 
1,4 ATA sukelluksen syvimmässä osassa, hapen osapaine 1,6 ATA dekompression aikana ja/
tai typen osapaine 5,6 ATA, ellei tästä ole kirjallisesti sovittu toisin.

Vakuutustapahtuman aiheuttaminen ja tarkoituksellinen toiminta 
Seuraukset toimista tai laiminlyönneistä, jotka Vakuutettu on tarkoituksellisesti tai tahallisesti, taikka 
seuraavia säännöksiä tai määräyksiä rikkomalla tai noudattamatta jättämällä aiheuttanut:

Sukeltamiseen liittyvät lait, säännöt ja määräykset;
Sukellustodistuksen myöntäneen Sukellusjärjestön säännöt tai Sukellustodistukseen liittyvät 
säännöt tai rajoitukset.

Tärkeä huomautus: Tämä rajoitus ei koske tapahtumaa, joka on täysin vahinko, ei tahallinen 
tai tarkoitukseton. Mikäli Vakuutettu on aiheuttanut Vakuutustapahtuman törkeästä 
huolimattomuudesta, Vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta sen mukaan kuin olosuhteet 
huomioon ottaen on kohtuullista.

Aikaisempi terveydentila
Seuraukset mistä tahansa toimesta tai tapahtumasta, joka aiheutuu, tai jolla on liityntä sellaiseen 
Aikaisempaa terveydentilaa koskevaan tietoon, jota ei ole ilmoitettu Vakuutusyhtiölle ennen 
Vakuutuskirjan mukaisen vakuutusturvan alkamista.
Mikäli Vakuutettu on ilmoittanut Vakuutusyhtiölle Aikaisempaa terveydentilaa koskevia tietoja, joilla 
on merkitystä vastuun arvioimisen kannalta, Vakuutusyhtiö voi päättää vakuutusturvan 
myöntämisestä tietyin lisäehdoin tai edellytyksin. Mikäli Vakuutettu on tahallisesti tai 
huolimattomuudesta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja 
Vakuutusyhtiö olisi oikeat ja täydelliset tiedot saatuaan myöntänyt vakuutuksen vain tietyin lisäehdoin 
tai edellytyksin, Vakuutuskirjan mukainen vakuutusturva jatkuu tällaisin ehdoin. Samalla tavoin 
menetellään, mikäli Vakuutettu on tiedoksiantovelvollisuuttaan täyttäessään menetellyt vilpillisesti ja 
Vakuutuskirjan mukainen vakuutusturva tästä huolimatta sitoisi Vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiö 
saatuaan tiedon tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä lähettää Vakuutetulle ilman aiheetonta 
viivytystä ilmoituksen siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien sopimusehdot muuttuvat. 
Ilmoituksessa mainitaan Vakuutetun oikeudesta irtisanoa vakuutus.

mailto:medical@daneurope.org
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Erityiset vammat ja sairaudet 
mikä tahansa kuolema, vamma, sairaus tai menetys, joka johtuu suoraan tai epäsuorasti seuraavista:

tahallinen Sairauden tai Tapaturman aiheuttaminen, alkoholin tai huumeiden vaikutukset tai 
seuraukset (muut kuin lääkärin määräämät, mutta kuitenkin mukaan lukien riippuvuuden 
hoitamiseen määrätyt), alkoholismi, huumausaineriippuvuus, liuottimien väärinkäyttö, 
sukupuolitaudit, matkustaminen lääkärin määräyksen vastaisesti, tai jos matkan tarkoitus on 
nimenomaisesti hakeutuminen hoitoon;
mielisairaus;
sydäninfarkti, aivohalvaus, tyrät tai jännerikot, paitsi jos ne johtuvat suoraan tämän 
Vakuutuskirjan kattaman vakuutusturvan syystä. Tämä poikkeus ei kuitenkaan koske 
ensihoitoa terveydentilan vakauttamiseksi; ja
ihmisen immuunikatovirus (HIV) tai siihen liittyvä tauti, mukana lukien immuunikato (AIDS) tai 
mikä tahansa muunnos.

Erityisesti määritellyt riskit 
Kuolema, vamma, sairaus, vaade tai menetys, joka johtuu suoraan tai epäsuorasti seuraavista:

itsemurha, itsemurhan yritys tai tahallinen altistuminen vaaralle (ei kuitenkaan tilanteessa, 
jonka tarkoituksena on toisen henkilön hengen pelastaminen);
Vakuutetun rikollinen toiminta;
sota, invaasio, ulkomaalaisen vihollisen toiminta, sotatoimet (riippumatta sodanjulistuksen 
antamisesta), sisällissota tai muu sotaan liittyvä toimi tai sotilasoperaatio;
virallisen tai epävirallisen armeijan tai siviilitoimijan sotaa muistuttava toiminta, tai hallituksen, 
itsenäisen tai muun viranomaisen yritys puolustautua todellista tai odotettavissa olevaa 
hyökkäystä vastaan;
kapina, vallankumous, vallankaappausyritys tai kansannousu tai hallituksen tai 
sotilasviranomaisen yritys puolustautua mainittuja vastaan;
Terrorismiin liittyä toiminta tai mikä tahansa toimenpide, jolla yritetään estää todellinen tai 
läheisesti uhkaava terroriteko;
joukkotuhoaseiden laukaisu, räjähdys tai käyttö riippumatta siitä, käytetäänkö ydinfissiota tai 
-fuusiota tai kemiallisia, biologisia tai radioaktiivisia aseita tai vastaavia aineita;
lentokoneiden tai muiden vähintään äänennopeudella lentävien laitteiden paineaallot;
ionisoiva säteily tai radioaktiivinen saastuminen mistä tahansa ydinpolttoaineesta tai 
ydinjätteestä ydinpolttoaineen palamisreaktion seurauksena; tai
ydinvoimalaitoksen, ydinreaktorin tai muiden niihin liittyvien ydinkomponenttien radioaktiiviset, 
myrkylliset, räjähtävät tai muut vaaralliset tai saastuttavat ominaisuudet. 

Mikäli Vakuutettu kuitenkin Matkustaessaan joutuu pidetyksi vasten tahtoaan edellä kohdissa 
c.–f. mainituissa tilanteissa, tätä rajoitusta ei sovelleta 7 vuorokauden kuluessa alkaen siitä 
hetkestä, kun Vakuutettu on ensimmäisen kerran tullut tietoiseksi näistä tapahtumista, 
edellyttäen, että Vakuutettu pyrkii kohtuullisin keinon poistumaan maasta mahdollisimman 
nopeasti.

Matkustaminen ohjeistusten vastaisesti 
Seuraukset mistä tahansa toimesta tai tapahtumasta, jotka ovat aiheutuneet Matkustamisesta 
kohteeseen, johon Matkustamista Vakuutetun asuinmaan hallitus on erityisesti neuvonut välttämään 
ennen matkalle lähtöä.

Erityismääräykset lääketieteellisestä hoidosta 
Mikä tahansa seuraavista (mukaan lukien kaikki niihin liittyvät sairaudet tai vammat):

hoitokulut, jotka ovat seurausta Vakuutetun perheenjäsenen määräämästä tai suorittamasta 
hoidosta;
hoitokulut tai hoidot, joita Vakuutusyhtiö ei katso välttämättömiksi;
muut kuin lääketieteelliset hoidot; ja
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9.

esteettiset hoidot, rokotuksista tai kiropraktikon / osteopaatin hoidoista aiheutuvat 
komplikaatiot

Pakotteet  
Mikä tahansa sellainen vakuutukseen liittyvä toimenpide, tapahtuma tai maksusuoritus, jonka 
perusteella Vakuutusyhtiö altistuisi sanktioille, kielloille tai rajoituksille YK:n päätöslauselman 
mukaisesti, taikka mille tahansa kaupalliselle tai taloudelliselle Euroopan unionin, Yhdysvaltojen tai 
Yhdistyneiden kuningaskuntien määräämälle sanktiolle tai taloudelliselle pakotteelle.
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5. YKSITYISKOHTAINEN VAKUUTUSTURVA
Tapaturman sattuessa Vakuutuskauden aikana Virkistyssukeltamista tai Ammattimaista sukeltamista 
harjoitettaessa, Vakuutusyhtiö tarjoaa seuraavan vakuutusturvan ja palvelut kaikkialla maailmassa.

Hoitokulut
Vakuutusyhtiön maksaa Tapaturmasta suoraan aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset Hoitokulut. 
Vakuutusyhtiön maksaa myös jäljempänä kohdassa A: Hoitokustannukset ja vakuutusturva yksilöidyt 
seikat silloin, kun Vakuutusyhtiö pitää kyseisistä seikoista aiheutuneita kustannuksia ja kuluja 
lääketieteellisesti välttämättöminä, ja ne ovat kohtuullisia ja aiheutuneet suoraa Tapaturmasta. 
Korvaus maksetaan vain kuluista, jotka ovat aiheutuneet kolmen vuoden kuluessa Tapaturmasta. 
Vakuutusyhtiö maksaa kuitenkin korvausta enintään Vakuutustodistuksen mukaiseen Korvausrajan 
määrään saakka.
 
Pysyvä vamma tai kuolema
Mikäli Tapaturma aiheuttaa Vakuutetun kuoleman tai Pysyvän vamman, Vakuutusyhtiö maksaa 
korvauksen jäljempänä kohdissa B: Pysyvä vamma ja kuolema ja C: Korvaustaulukko yksilöityjen 
seikkojen mukaisesti.
Vakuutusyhtiö maksaa kuitenkin korvausta enintään Vakuutustodistuksen mukaiseen Korvausrajan 
määrään saakka.

Tätä osaa koskevat laajennetut määritelmät

Kohdassa 5. Yksityiskohtainen vakuutusturva  määritelmä Sukellustoiminta sisältää edellä määritellyn 
lisäksi:

sukellusvälineiden kokoaminen, purkaminen ja tarkastaminen;
välineiden pukeminen ja riisuminen
sukellusvälineiden kuormaaminen kuljetusajoneuvoon ja pois kuljetusajoneuvosta, kun 
tarkoituksena on sukelluspaikalle siirtyminen tai sieltä palaaminen;
vesialukseen nouseminen tai sieltä poistuminen, kun tämä liittyy sukeltamiseen;
säiliöiden täyttö (vain asianmukaisesti perehdytettyjen, tai muiden kaasujen kuin ilman osalta, 
koulutettujen henkilöiden toimesta);
edellä mainittuihin suoraan liittyvät ottelut ja kilpailut sekä koulutus tai matkustus.

A: Hoitokustannukset ja vakuutusturva
Sukelluslääketieteeseen erikoistuneen lääkärin konsultaatio
Vakuutusyhtiö tarjoaa Vakuutetun käyttöön Divers Alert Network (DAN) -lääkärit, jotka ovat 
erikoistuneet sukelluslääketieteelliseen konsultaatioon ja ovat käytettävissä 24 tuntia päivässä ja 7 
vuorokautena viikossa, soittamalla Päivystyskeskukseen (puhelinnumero on ilmoitettu DAN-kortissa).
 
Evakuointi
Hätäkuljetus ambulanssilla tai muulla pelastusajoneuvolla lähimpään soveltuvaan hoitolaitokseen, 
mukaan lukien epäillyt sukeltajantautitapaukset.
 
Lääketieteellinen hoito
Terveydenhuollon ammattilaisten suorittamien tutkimusten, hoitojen ja leikkausten kulut; apteekeissa 
myytävien lääkkeiden ja haavojen sitomiseen vaadittavien tarvikkeiden kulut; sairaalakulut; 
ortopediset tuet tai sidontavälineet; hammasvammojen tutkimus ja hoito; leikkauksen jälkeinen 
fysioterapia (enintään 10 hoitokertaa vakuutustapahtumaa kohti); kainalosauvojen vuokraus; 
painekammiohoito (sisältyy vain sukeltajavakuutukseen).  



5. YKSITYISKOHTAINEN VAKUUTUSTURVA - 16

V. 20200101

1.

2.

3.

4.

5.

a.
i.
ii.
iii.

b.
i.
ii.
iii.

6.

7.

B:  Pysyvä vamma ja kuolema
Kuolemantapauskorvaus
Vakuutetun kuollessa Edunsaajalle maksetaan Vakuutustodistuksessa mainittu 
kuolemantapauskorvaus kuoleman aiheuttaneesta Vakuutustapahtumasta (jäljempänä ‘Kuolemantap
auskorvaus’). Kuolemantapauskorvausta ei makseta sille Edunsaajalle, joka on aiheuttanut 
Vakuutetun kuoleman johtaneen Vakuutustapahtuman.
  
Vammakorvaus
Vakuutetun vammautuessa pysyvästi, maksetaan kohdan C: Korvaustaulukko mukainen korvaus, joka 
lasketaan kertomalla Korvausraja vammaa vastaavalla korvaustaulukon korvausprosentilla kustakin 
pysyvästä vammautumisesta (jäljempänä ‘Vammakorvaus’).
 
 Kuolemantapauskorvaus tai vammakorvaus muussa Tekniikkasukelluksessa
Mikäli kuolema tai Pysyvä vamma aiheutuu Tekniikkasukelluksen yhteydessä, joka ei kuulu 
Virkistyssukeltamisen määritelmän piiriin, Kuolemantapauskorvausta tai Vammakorvausta ei makseta 
tämän Vakuutuskirjan perusteella.
 
Korvausmäärien laskeminen
Tämän Vakuutuskirjan perusteella maksettava Kuolemantapaus- tai Vammakorvaus on yksi kiinteä 
korvaus, joka lasketaan edellä kuvatun laskentatavan mukaisesti. Yksilölliset olosuhteet, kuten 
Vakuutetun ammatti tai harrastukset, eivät vaikuta korvausmäärän laskentaan.
 
Kuolemantapaus- ja vammautumiskorvauksen maksamisen ajalliset edellytykset
Kuolemantapaus- tai Vammakorvaus maksetaan vain, jos 

Pysyvä vamma: 
ilmenee 12 kuukauden kuluessa Tapaturman ajankohdasta;
 kestää yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta; ja
kohtuullista mahdollisuutta parantumiseen tai tilan paranemiseen ei ole 12 kuukauden 
kuluttua Tapaturman ajankohdasta;
tai

kuolemantapaus:
kuolema tapahtuu 12 kuukauden kuluessa Tapaturman ajankohdasta;
Vakuutusyhtiölle esitetään jäljennös kuolintodistuksesta, josta ilmenee kuolinsyy; ja
vainaja tai hänen jäännöksensä löydetään ja Vakuutusyhtiölle esitetään 
ruumiinavausraportti. Mikäli kuolemansyyn selvittäminen ei sisällä ruumiinavausta, 
mukaan lukien uskonnollisista syistä, myös ulkotarkastuslausunto täydennettynä 
tarpeellisilla kuvantamaismenetelmillä (röntgen-, TT-, magneetti-, ultraäänikuvaus tai 
vastaava) voidaan katsoa riittäväksi. Vakuutusyhtiö voi nimenomaisella ilmoituksella 
luopua tämän kohdan vaatimuksista.
 

Kuolema 12 kuukauden kuluessa tapaturmasta
Mikäli Vakuutettu kuolee Tapaturmasta johtuvasta syystä 12 kuukauden kuluessa Tapaturmasta, 
maksetaan vain Kuolemantapauskorvaus, vaikka Vakuutetulle olisi aiheutunut myös Pysyvä vamma.
 
Muista kuin Tapaturmaan liittyvistä syistä aiheutunut kuolema
Mikäli Vakuutettu kuolee 12 kuukauden kuluessa Tapaturmasta mistä tahansa sellaisesta syystä, joka 
ei liity Tapaturmaan, Edunsaajille maksettava korvaus lasketaan ennen kuolemaan johtanutta 
tapausta tai tapahtumaa välittömästi edeltäneen terveydentilan perusteella.
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C: Korvaustaulukko

Vamma Korvausprosentti

Käyttömahdollisuuden tai aistin menetys:

toisen silmän täydellinen sokeutuminen 50%

kummankin korvan täydellinen kuuroutuminen 100%

toisen korvan täydellinen kuuroutuminen 40%

täydellinen puhekyvyn menetys 100%

tasapainoelimen peruuttamattomasta vammasta johtuva tasapainon 
menetys, joka estää itsenäisen kävelemisen täydellisest

100%

Yläraajavammat:

koko käsivarren menetys tai käsivarren osan menetys (muu kuin 
kämmen)

100%

koko kämmenen menetys 50%

koko peukalon menetys 25%

peukalon sormiluun täydellinen menetys 15%

koko etusormen menetys 15%

etusormen sormiluun täydellinen menetys 5%

etusormen kahden sormiluun täydellinen menetys 10%

muun sormen täydellinen menetys 5%

Alaraajavammat:

koko jalan menetys tai jalan osan menetys (muu kuin jalkaterä):

polven yläpuolelta 100%

polven alapuolelta 70%

jalkaterän menetys (nilkkaan asti) 60%

puolen jalkaterän menetys (nilkan alapuolelta) 40%

isovarpaan menetys 15%

muun varpaan menetys 5%
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1.
a.
b.

2.

3.

1.
a.
b.

2.

3.

Edellä tässä kohdassa raajan tai elimen (tai niiden osan) menetyksellä tarkoitetaan irtoamista kokonaan tai 
osittain tai toiminnan täydellistä tai pysyvää menetystä, mukaan lukien halvaantuminen, mutta lukuun 
ottamatta pareesiaa.

D: Sovellettavat rajoitukset kohtaan 5. Yksityiskohtainen vakuutusturva 
Yleisten rajoitusten lisäksi vakuutusturvaa koskevaan kohtaan 5. sovelletaan jäljempänä määriteltyjä 
rajoituksia.

Vakuutuskirjan mukainen vakuutusturva ei kata Tapaturmaa, kuolemaa tai vammaa, joka aiheutuu suoraan 
tai epäsuorasti seuraavista:

osallistuminen:
palvelukseen tai sotilasoperaatioon meri-, maa- tai ilmavoimissa;
ammatilliseen sukelluskalastukseen tai korallien keräämiseen;

vedenalaisen kulkuvälineen käyttäminen riippumatta siitä, käyttääkö kulkuvälinettä Vakuutettu itse vai 
joku toinen henkilö. Tämä ei kuitenkaan koske henkilökohtaisten vedenalaisten skoottereiden 
käyttöä; 
Raskauskomplikaatiot.

E: Sovellettavat ehdot kohtaan 5. Yksityiskohtainen vakuutusturva 
Yleisten ehtojen lisäksi vakuutusturvaa koskevaan kohtaan 5. sovelletaan alla määriteltyjä ehtoja.

Vakuutuskirjan mukainen vakuutusturva on voimassa vain:
jos suoritetut aktiviteetit vastaavat urheilun luonnetta ja koulutusohjelmaa;
jos Sukellustoiminta suoritetaan koulutuskurssin ulkopuolella, vakuutetulla on voimassa oleva 
Sukellustodistus sen oikeuttamiin sukelluksiin.

Vakuutetulla saattaa olla oikeus useampaan kuin yhteen Vammakorvaukseen Vakuutuskirjan tämän 
osan mukaisesti, mutta Vakuutusyhtiön vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa Korvausrajan määrään, 
eikä Vammakorvausta makseta Kuolemantapauskorvauksen lisäksi.
Mikäli Vammakorvausten maksun jälkeen Vakuutettu kuolee myöhemmin saman Tapaturman 
aiheuttamiin seurauksiin, vähennetään Kuolemantapauskorvauksesta kyseiseen Tapaturmaan liittyen 
maksetut Vammakorvaukset.
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