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Paivamaara Vakuutustunnus
70-0902-0195-020.04.2011
Asiakastunnus
20532702

RESERVILAISLIITTO RY
DoBELNINKATU 2
00260 HELSINKI

Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e

RESERVILAISLIITTO RY 01.01.2011-31.12.2011
Sopimustunnus Erapaivat vuosittain Sopimusaika

206 008700390/4 Jatkuva

URHEILUVAKUUTUS, AMMUNTA

Ryhma 001 AMPUMAURHEILU ks.vakuutuskirjan teksti
URHEILUVAKUUTUS
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Korvaukset ja vakuutusmaarat henkilba kohden

Hoitokorvaus tapaturman varalta
Haittakorvaus tapaturman varalta
Kuolinkorvaus tapaturman varalta
Edunsaajina kuolemantapauksissa ovat vakuutetun omaiset.

5.000,00 e
10.000,00 e
5.000,00 e

Vakuutetulle annettavat tiedot vakuutuksesta

--
Vakuutus koskee Puolustusvoimien jarjestamia ampumakilpailuja, joiden
jarjestelyissa yhteistybkumppaneina ovat Reservilaisliitto ry, Suomen Reser-
viupseeriliitto ry tai Reservilaisurheiluliitto ry ja joihin voivat osal-
listua reservilaiset ja ei-asevelvolliset. Vakuutus on voimassa vain naissa
kilpailuissa vakuutuksenottajalle ilmoittamille henkilbille kilpailuissa,
harjoituksissa ja naihin valittbmasti liittyvilla matkoilla seka kotimaassa
etta ulkomailla. Vakuutuksesta ei korvata tyb- eika opiskelutapaturmia eika
tapaturmia, joista on tai olisi ollut oikeus korvaukseen liikennevakuutus-
lain, sotilastapaturmalain tai jonkin muun vastaavan lain nojalla.

MIKA ON TAPATURMA

Tapaturma on akillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka
sattuu vakuutetun tahtomatta.

Tapaturmasta aiheutuneeksi katsotaan mybs vakuutetun voimanponnistuksen ja
liikkeen valittbmasti aiheuttama lihaksen tai janteen venahdysvamma, johon
on annettu laakarinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta
maksetaan enintaan kuuden viikon ajalta venahdysvamman syntymisesta.

Tapaturmana pidetaan mybs vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista,
lampbhalvausta, auringonpistoa, paleltumista, paineen huomattavasta
vaihtelusta aiheutunutta vammautumista ja kaasumyrkytysta seka vakuutetun
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erehdyksessa nauttiman aineen aiheuttamaa myrkytysta.

MITA VAKUUTUS KORVAA

Oikeus hoitokorvaukseen syntyy, kun hoitokorvauslajin voimassaoloaikana
vakuutetulle sattuneesta tapaturmasta aiheutuu hoitokuluja. Hoitokulut
korvataan silta osin kuin niista ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvauk-
seen sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain nojalla.

Hoitokulun korvaamisen edellytyksena on, etta vamman tutkimus tai hoito on
laakarin maaraama.

Haittakorvaukseen eivat vaikuta vammautuneen yksilblliset olosuhteet kuten
ammatti tai harrastukset. Taydesta pysyvasta haitasta (haittaluokka 20)
maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmaara. Osittaisesta
pysyvasta haitasta maksetaan haittaluokan osoittama osa vakuutusmaarasta.

Jos vakuutettu kuolee tapaturmaisesti, edunsaajalle maksetaan kertakorvaus.

MITA EI KORVATA

Korvattavia ovat vain tapaturman seuraamukset. Sairaudet ja rasituksesta va-
hitellen aiheutuneet vammat eivat ole tapaturmia. Jos vammaan on olennaises-
ti mybtavaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, korvausta
maksetaan vain silta osin kuin vamma on aiheutunut tasta tapaturmasta.

Vakuutuksesta ei korvata sairauden aiheuttamaa tapaturmaa, laake- ja alko-
holimyrkytysta, puremisesta syntyneita hammasvammoja - vaikka vamman olisi
aiheuttanut ulkopuolinenkin tekija, esim. kivi ruoassa - eika eraita muita
ehdoissa erikseen mainittuja tapauksia.

KORVAUKSEN HAKEMINEN

Korvauksen hakijan tulee itse maksaa hoitokulut ja hakea niista sairaus-
vakuutuslain mukaiset korvaukset.

Vahinkotapauksissa tilaisuuden vetaja tai valvoja varmentaa vahinko-
ilmoitukseen tapaturman sattuneeksi vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa
olosuhteissa.

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO

Vakuutus on voimassa ensimmaisen vakuutuskauden paatyttya vuoden kerrallaan,
ellei sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu.

Vakuutetun osalta vakuutus paattyy kuukauden kuluttua siita, kun vakuutus-
yhtib lahetti vakuutetulle ilmoituksen paattymisesta tai ilmoitti vakuutuk-
senottajan kanssa sovitulla tavalla vakuutuksen paattymisesta.

POHJOLA VAKUUTUS OY


