
• Urheiluturvalla voit laajentaa 18 vuotta täyttäneen 
vakuutetun tapaturman hoitoturvaa kattamaan 
myös kilpaurheilua ja ehdoissa mainittuja riskialttiita 
urheilulajeja ja toimintoja mm. laskettelu merkittyjen 
rinteiden ulkopuolella, tietyt taistelulajit ja parkour.

• Urheiluturva on voimassa niissa kilpaurheilulajeissa 
ja niissä riskialttiissa lajeissa, jotka on merkitty 
vakuutuskirjaan. 

• Urheiluturva on voimassa

• jatkuvana turvana Suomessa tai ulkomailla

• määräaikaisena turvana Suomessa tai ulkomailla 
enintään 3 kuukautta matkan alkamisesta.

• Urheiluturvalla ei voi vakuuttaa ammattiurheilua.

• Urheiluturvan voit ottaa jatkuvana tai määräaikaisena, esimerkiksi kun harrastat 
urheilua ulkomaan matkalla tai kokeilet uutta urheilulajia.

• Urheiluturvan omavastuuvaihtoehtoja ovat 0, 150 tai 300 euroa riippuen valitusta vakuutusturvien 
kokonaisuudesta.

• Korvaamme hoitokuluja urheilutapaturmaa kohden enintään vakuutuskirjassa mainittuun 
enimmäismäärään saakka. Enimmäiskorvausmääräksi voit valita esimerkiksi 10 000 tai 20 000 euroa.

• Vakuutusturvaa voit täydentää laajennetulla tapaturmaturvalla sekä tapaturmaisen pysyvän haitan ja 
kuoleman turvilla.

• Laajennetusta tapaturmaturvasta korvataan tapaturmasta, äkillisestä liikkeestä tai kuormittavasta 
voimanponnistuksesta aiheutuneen lihaksen tai jänteen venähdysvamman ja erikseen lueteltuja rasitus- 
ja sairausperäisten tilojen hoitokuluja ja magneettitutkimus. Näitä rasitus- ja sairausperäisiä tiloja ovat: 

• napa- tai nivustyrä
• polven nivelkierukan repeämä
• polvilumpion sijoiltaanmeno
• penikkatauti eli säären lihaspaineaitio-oireyhtymä
• rasitusmurtuma
• tennis- tai golfkyynärpää
• akillesjänteen tulehdus tai sen repeämä
• olkapään jännealueen tulehdus
• limapussin tulehdus
• kantakalvon tulehdus. 

Laajennetusta tapaturmaturvasta korvataan rasitus- ja sairausperäisten vammojen hoitokuluja 
enintään 6 kuukautta vakuutustapahtuman sattumisesta.

• Tapaturman hoitoturvasta ja laajennetusta tapaturmaturvasta korvataan tapaturman aiheuttaman 
vamman ja rasitus- ja sairausperäisten tilojen hoidon kannalta välttämättömät lääkärin määräämät 
fysioterapian kohtuulliset kustannukset kutakin tapaturmaa kohden enintään viisi hoitokertaa.

• Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että turva on voimassa yhtäjaksoisesti sekä tapaturman 
sattuessa että kulujen syntyessä. 

• Vakuutusmaksuun vaikuttaa ikä, valitut vakuutusturva ja niiden laajuus, vakuutusmäärät, omavastuu 
sekä keskittämisaste. Katso hinta-esimerkit sivulta www.lahitapiola.fi/pirkanmaa/urheiluvakuutus

• Vakuutuksen turvin Terveyspalvelun kautta pääsee nopeasti hyvään hoitoon, joka mahdollistaa nopean 
paranemisen ja kuntoutumisen takaisin pelikuntoon.

Tapaturma- ja urheiluvakuutus 
yli 18-vuotiaille:

 Koskee toimistomyynnin tapaturmavakuutusta. Tämä esite ei ole 
täydellinen kuvaus tapaturmavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot 
tuoteselosteesta ja vakuutusehdoista sekä hintaesimerkeistä 
sivulla www.lahitapiola.fi/pirkanmaa/urheiluvakuutus  
jossa voit jättää myös yhteydenottopyyntösi.

* 



LähiTapiola Pirkanmaan Terveyspalvelu tuo vaivattoman, kattavan ja 
nopean paikallisen avun, jos urheillessa sattuu haveri. 

Kuinka Terveyspalvelu toimii?

• Soita numeroon 03 3391 1200, valitse palveluvalikosta 2.
• Linjamme ovat auki viikon jokaisena päivänä kello 6-22. 
• Soittoosi vastaa Pihlajalinnan terveydenhuollon ammattilainen. 
• Saat samalla puhelulla korvausasiasi vireille.

Palveluntarjoajat
Terveyspalvelu: Pihlajalinna Oyj 
Vakuutusturva: LähiTapiola Pirkanmaa

Terveyspalvelu tuo nopean hoidon 
saatavillesi


