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Fitness24Seven G644:1:n käyttöehdot

Voimassa 1.1.2021 alkaen.

Lihavointi ilmaisee, milloin sanat, ilmaisut tai käsitteet selitetään  
luvun 10 määritelmissä.

Tämän ehdon lisäksi sovelletaan vakuutustietoja ja ryhmäsopimuksen ehtoja, 
vakuutussopimuslakia ja yleistä Ruotsin lakia.

Ryhmäsopimuksen erityismääräys on etusijalla näiden ehtojen soveltamisessa. 
Käyttöehdot koskevat ryhmän jäsentä.

Kun käytämme käyttöehtoja, sanalla ”sinä” ja sen taivutusmuodoilla tarkoitam-
me – ellei toisin mainita – jokaista vakuutettua henkilöä. ”Me” ja sen taivutus-
muodoilla tarkoittavat vakuutuksenantajaa.

PERUUTTAMISOIKEUS VAPAAEHTOISEN VAKUUTUKSEN OSALTA
Vakuutuskauden aikana voit irtisanoa vakuutussopimuksen milloin tahansa.

Meillä on aina oikeus vaatia vakuutusmaksua vakuutuksen voimassaoloajaksi.

VEROLAIT
Vakuutus on vero-oikeudellisessa mielessä pääomavakuutus. Vakuutusmaksu ei 
ole vähennyskelpoinen tuloveroilmoituksessa. Maksetun vakuutuksen määrä on 
tuloveroton.
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Fitness24Seven

1 Yhteiset säännöt

1.1 RYHMÄSOPIMUKSET
Vakuutetun ryhmän ja Svedea AB:n välille on laadittu vakuutussopimus, niin sanottu ryhmäsopimus. Ryh-
mäsopimus sisältää määräyksiä muun muassa sopimuksen kestosta, siihen sisältyvistä korvaustekijöistä 
ja siitä, miten vakuutusmaksut maksetaan. Ryhmäsopimus on normaalisti voimassa kalenterivuoden ker-
rallaan, ja sen voi irtisanoa sekä ryhmä että Svedea.

Se, mitä näissä sopimusehdoissa tarkemmin kuvataan, koskee henkilöä, joka on vakuutettu ryhmäsopi-
muksessa määritettyjen määritysten mukaisesti.

1.2 SIIRTÄMINEN
Ryhmävakuutusta ei saa siirtää toiselle.

1.3 VAKUUTUSMAKSU JA SEN MAKSAMINEN
Vakuutusmaksu on vakuutuksesta maksamasi hinta. Sinulta veloitetaan jokaisesta vakuutuskuukaudesta.

1.3.1 KUKA VAKUUTUKSEN VOI OTTAA
Ryhmävakuutuksen voi ottaa ryhmäsopimuksen jäsen. Vakuutuksen ottaminen edellyttää
jäsenyyttä koko vakuutuskauden ajan.

1.4 MILLOIN VAKUUTUS ON VOIMASSA

1.4.1 MILLOIN VAKUUTUS ASTUU VOIMAAN
Vakuutus tulee voimaan vakuutushakemuksen jättöpäivänä. Vakuutus on voimassa yksittäisille ryhmän 
jäsenille niin kauan kuin jäsenyys kestää ja vakuutusmaksu on maksettu.

1.4.2 MILLOIN VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO PÄÄTTYY
Vakuutus päättyy, kun ryhmäsopimus päättyy, kun irtisanot jäsenyytesi ryhmäsopimuksessa tai kun irti-
sanoudut vakuutukseen oikeutetusta ryhmästä. Sinulla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutuksesi 
välittömästi. 

1.5 JOS ANNETAAN VIRHEELLISIÄ TIETOJA
Virheelliset tai puutteelliset tiedot voivat johtaa vakuutuksen raukeamiseen tai vakuutuksenantajan va-
pautumiseen vastuusta vakuutussopimuslain ja Ruotsin lainsäädännön säännösten nojalla. Tällöin mak-
settua palkkiota ei palauteta.

1.6 TOIMENPITEET KORVAUKSEN MAKSAMISEKSI
Tapaturmavahinkojen korvauspyyntöjen osalta:
• Laillistettuun lääkäriin tai hammaslääkäriin on otettava yhteys mahdollisimman pian.
• Lääkärin tai hammaslääkärin ohjeita on noudatettava huolellisesti.
• Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian.
• Kustannukset on perusteltava alkuperäisillä kuiteilla.
•  Hoitavan lääkärin tai hammaslääkärin on toimitettava lääketieteellisille asiantuntijoillemme kaikki 

tiedot, jotka ovat merkityksellisiä maksettavan korvauksen kannalta.
• Pyydettäessä sinun tulee saapua määräämämme lääkärin tai hammaslääkärin tutkittavaksi.

1.7 VIIVÄSTYSKORKO
Maksu on suoritettava viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun korvauksen hakija on suorittanut hänelle 
kuuluvan velvoitteet korvauksen maksamista varten osion 1.6 mukaisesti. Jos on syytä selvittää, ovatko 
vakuutussopimuksen perustana olleet tiedot virheellisiä tai puutteellisia, maksu on suoritettava vasta 
kuukauden kuluttua tällaisen tutkimuksen päätökseen saamisesta. Selvitys on suoritettava mahdollisim-
man pian. Jos maksu suoritetaan edellä mainittua myöhemmin, vakuutuksenantaja maksaa korkolain 
mukaisen viivästyskoron. Viivästyskorkoa ei kuitenkaan makseta, jos se on alle puoli prosenttia sen vuo-
den pohjamaksusta, jonka aikana maksu suoritetaan.
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1.8 RAJOITUS
Saadakseen vakuutuskorvauksen tai muun vakuutusturvan korvausvaatimus on esitettävä vakuutukse-
nantajalle kymmenen vuoden kuluessa tapaturman sattumisesta. Muussa tapauksessa oikeus vakuutus-
korvaukseen raukeaa.

Jos vakuutusturvaa hakeva henkilö on esittänyt korvausvaatimuksen vakuutusyhtiölle ensimmäisessä 
kappaleessa säädetyssä määräajassa, korvausvaatimus on aina esitettävä kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun yhtiö on ilmoittanut ottaneensa lopullisen kannan korvausvaatimukseen.

 

2  Mitä vakuutus koskee

Tapaturmavakuutus – Fitness24seven 
Vakuutus on voimassa sinä aikana, kun olet Fitness24Sevenin harjoitustiloissa ja niiden ulkopuolella Fit-
ness24Sevenin työntekijöiden tai muiden toimijoiden suorassa valvonnassa. Vakuutusturva on voimassa 
siitä lähtien, kun astut Fitness24Seven-harjoituspaikan ovesta, ja päättyy, kun poistut tiloista.

 

3  Vakuutuksen voimassaoloa koskevat rajoitukset

3.1 TÖRKEÄ HUOLIMATTOMUUS
Vakuutuskorvaus voidaan evätä kokonaan tai osittain, jos vammasi on aiheutunut törkeästä huolimatto-
muudesta tai jos sen seurauksia on pahentanut esimerkiksi alkoholin, muiden päihteiden, huumaavien 
aineiden tai dopingvalmisteiden vaikutus tai sellaisten lääkkeiden vaikutus, joita ei ole käytetty lääkärin 
määräämässä lääketieteellisessä tarkoituksessa.

Vakuutuskorvaus voidaan evätä kokonaan tai osittain, jos ilmenee, että olet toiminut tai laiminlyönyt 
turvallisuustoimia tietäen, että teko tai laiminlyönnit sisälsivät merkittävän tapaturmariskin.

Ensimmäisessä ja toisessa kappaleessa tarkoitettua vakuutusturvan alentamista ei sovelleta, jos olet alle 
20-vuotias tai vakavasti henkisesti häiriintynyt.

Jos vahinko on aiheutunut tai pahentunut sellaisen rikokseen osallistumisen tai rikoksen tekemisen takia, 
joka voi johtaa lainsäädännön mukaan vankeuteen, vakuutuskorvausta voidaan alentaa kokonaisuudes-
saan tai osittain, jos et ole ollut alle 15-vuotias tai vakavasti henkisesti häiriintynyt.

3.2 KAKSINKERTAINEN VAKUUTUS
Jos sinulla on useita sovellettavia vakuutuksia, korvausta ei makseta kustannuksista, joista on lain, mui-
den säännösten tai muun vakuutuksen mukaan oikeus kiinteämääräisiin korvauksiin. Vakuutus ei myös-
kään kata sellaisia kustannuksia, jotka korvataan työmarkkinajärjestöjen välisten työehtosopimusten 
mukaisesti.

Jos työkyvyttömyys johtuu tapaturmasta, joihin sovelletaan useita eri vakuutuksia, korvausta maksetaan 
lääketieteellisestä invaliditeetista tämän vakuutuksen perusteella muusta vakuutuksesta riippumatta. 
Korvaus kuolemantapauksesta 
maksetaan useiden vakuutusten perusteella.

3.3 OLESKELU ULKOMAILLA
Vakuutus on voimassa Fitness24sevenin tiloissa Pohjoismaissa.

3.4 SOTA
Sotatilan vallitessa tai vuoden kuluessa sodan päättymisestä sotaan liittyviä vakuutuskorvauksia ei
makseta.

Rajoitukset eivät koske kuolemaa ja työkyvyttömyyttä.

Sodalla tarkoitetaan sotatilaa, sotaolosuhteita, sodankaltaisia levottomuuksia, sisällissotaa, vallanku-
mousta tai kapinaa.
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3.5 YDINREAKTIO TAI BIOLOGINEN/KEMIALLINEN/YDINAINE
Korvausta ei makseta vahingosta, jonka lopputulos tai laajuus liittyy suoraan tai välillisesti 
atomiydinreaktioon.

Korvauksia ei myöskään makseta tapauksista, jotka johtuvat biologisista, kemiallisista tai ydinaineista, jot-
ka ovat levinneet terroriteon yhteydessä. Terroriteolla tarkoitetaan vahingontekoa, josta voidaan määrätä 
tekopaikassa rangaistus tai johon liittyy vakuutuskorvaus ja joka näyttää tapahtuneen
• väestön vakavassa pelottelutarkoituksessa
•  aikeena pakottaa kohtuuttomasti julkisia elimiä tai kansainvälisiä järjestöjä toteuttamaan tai  

pidättäytymään toteuttamasta tiettyjä toimia tai  vakavasti epävakauttaa tai tuhota tärkeitä poliittisia, 
 maan tai kansainvälisen järjestön perustuslaillisia, taloudellisia tai sosiaalisia rakenteita.

3.6 FORCE MAJEURE
Jos vahingon tutkinta tai vakuutussumman maksaminen viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi eli sellaisen 
tapahtuman takia, joka ei ole meidän hallinnassamme, meitä ei voida pitää vastuussa viivästyksestä. Ole-
tuksena on tällöin, että olemme tehneet sen, mitä voidaan kohtuudella olettaa, rajoittaaksemme mahdol-
lisia vahinkoja.

Esimerkkejä tällaisista ylivoimaisista esteistä ovat muutokset lainsäädännössä, hallituksen toimet, sota, 
sodan kaltaiset tapahtumat, terroriteko, luonnonkatastrofi, tulipalo, lakko, saarto, boikotti, työsulku tai muut 
vastaavat olosuhteet. Emme myöskään ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat puhelinverkon vioista tai 
muista teknisistä laitteista, jotka eivät kuulu meille. Lakon, saarron, boikotin ja työsulun osalta edellä mainit-
tu pätee, vaikka olisimme tällaisten konfliktien kohteena tai ryhtyisimme itse tällaisiin konfliktitoimiin.

3.7 YRITYKSET TAI HENKILÖT, JOIHIN SOVELLETAAN SEURAAMUKSIA
Vakuutus ei kata oikeus- tai luonnollisia henkilöitä, joille vakuutuksenantaja ei voi antaa vakuutusturvaa 
tai maksaa korvauksia EU:n, YK:n tai kansallisten seuraamussääntöjen nojalla.

Siltä osin kuin vakuutuskorvaus on maksettava henkilölle tai yritykselle aiheutuneista vahingoista, jotka 
sovellettavien seuraamussääntöjen mukaan ovat seuraamusten kohteena, meillä on oikeus pidättää mak-
su ilman sakkoa, kunnes vakuutettu osoittaa, että seuraamussäännöt sallivat seuraamuksen kohteena 
olevalle henkilölle maksamisen.

 

4 Mitä vakuutus koskee

4.1 KUN VAKUUTUS MAKSAA KORVAUKSEN

Tapaturmavakuutus
Vakuutuksella kompensoidaan vakuutuskauden aikana sattuneen tapaturman välittömiä seurauksia. 
Tapaturmainen vamma on ruumiinvamma, jonka kohteeksi joudut ennakoimattoman äkillisen ulkoisen 
tapahtuman seurauksena. Mielenterveyshäiriöitä ei pidetä ruumiinvammana.

Tapaturmiin rinnastetaan ruumiinvamma, joka johtuu auringonpistoksesta, lämpöhalvauksesta, paleltu-
masta, polven vääntymisestä, murtumasta (mutta ei rasitusmurtumasta) ja kantapään jänteen (akilles-
jänne) kulumasta myös ilman odottamatonta äkillistä ulkoista tapahtumaa. Muista jännerepeytymistä 
korvaus maksetaan vain, jos ne ovat suora seuraus onnettomuudesta.

Korvaus maksetaan myös proteesin tai muun vastaavan laitteen vaurioista, joita käytetään asianmukai-
sessa tarkoituksessaan tapaturman sattuessa.

Ruumiinvamman ja edellä mainittujen vahinkojen syiden välistä yhteyttä pidetään todellisena, jos se on 
selvästi todennäköisempää kuin se, että yhteyttä ei ole.

Jos tapaturman sattuessa on jo olemassa jokin ruumiinvamma (sairaus, vaurio tai muu vika) tai jos ruu-
miinvamma ilmenee myöhemmin, sovelletaan seuraavaa. Jos ruumiinvamma on osaltaan pahentanut 
tapaturman seurauksia, korvausta maksetaan ainoastaan onnettomuuden suoraan aiheuttamista seu-
rauksista, jotka eivät riipu ruumiinvammasta. Tällöin tehdään arvio vahingoista, joita olisi tapahtunut, jos 
ruumiinvikaa ei olisi ollut. Jos vain ruumiinvamma on aiheuttanut haitan, korvausta ei makseta.

Tapaturmaksi ei lueta tahallisia ruumiinvammoja eikä sellaisia, jotka johtuvat
• bakteeri-, virus- tai muusta tartunnasta – hyönteisen pistosta tai vastaavista johtuva infektio voidaan  
 kuitenkin korvata tapaturmavahinkona
• infektio tai myrkytys, joka aiheutuu ruoasta tai juomasta
• toimenpide, hoito tai tutkimus (lääketieteellisessä hoidossa aiheutunut vamma)
• lääkkeiden käyttö
• kuluminen, ylikuormitus tai ylirasitus
• itsemurha tai itsemurhayritys.

Ruumiinvamma, jota ei yleensä pidetä tapaturmavammana, on esimerkiksi noidannuoli, välilevyn prolapsi 
tai lihasrepeämä.
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Kuolemantapaus ennen lopullista päätöstä
Jos vakuutettu kuolee ennen lopullista päätöstä, korvaus maksetaan kuolinpesälle.

Lääketieteellisen vamman tapauksessa maksetaan korvaus, joka vastaa ennen kuolemaa päätettyä lää-
ketieteellistä vammaa koskevaa summaa. Korvausoikeus raukeaa, jos kuolema tapahtuu kahden vuoden 
kuluessa onnettomuudesta.

4.2 KUSTANNUKSET
Korvausta voidaan maksaa ensiavusta, hammasvahinkokuluista, hoidon yhteydessä rikkoutuneista vaat-
teista ja urheiluvälineistä sekä kuntoutus- ja apuvälinekustannuksista. 

Korvausta maksetaan ensiapuun liittyvistä kustannuksista, jotka aiheutuvat laillistetun lääkärin hoitokus-
tannuksista.

4.2.1 SAIRAALAHOITO
Jos tapaturma aiheuttaa sairaalahoidon yli 7 päivän ajaksi ja jos lääkäri katsoo, että tarvitaan sairaanhoi-
taja, joka ei saa olla lähisukulainen, korvausta maksetaan 75 EUR viikossa enintään 10 viikon ajan.

4.2.2 LÄÄKEKUSTANNUKSET
Korvausta maksetaan vamman vuoksi välttämättömästä ja kohtuullisesta sairaanhoidosta, sairaalahoi-
dosta sekä hoidosta ja apuvälineistä aiheutuvista kustannuksista.

4.2.3 HAMMASHOITOKULUT
Jos tapaturmaan liittyy hammashoidon tarve, korvataan suoraan onnettomuuden seurauksena suussa 
vaurioituneiden hammas- tai hammasproteesien välttämättömän hoidon kustannukset.

Jos vaurioituneiden hampaiden osalta oli jo vamman sattuessa tarvetta hammashoidolle, meillä on oikeus 
vähentää korvausmäärää osittain tai kokonaan.

Vain yksi loppuun suoritettu hoito (pysyvä hoito) vammaa kohti korvataan.

Jotta kustannukset voidaan korvata, meidän on hyväksyttävä hoito ja kustannukset ennen hoidon aloitta-
mista.

Pureskelun tai puremisen aiheuttamia hammasvaurioita ei pidetä tapaturmavaurioina.

Viiden vuoden kuluessa onnettomuudesta aiheutuneet kustannukset korvataan. Niille, joilla on oikeus 
maksuttomaan hammashoitoon, korvausta maksetaan vain kiireellisestä hoidosta.

Jos loppuun asti suositettua hoitoa lykätään yli viisi vuotta vamman sattumisesta, korvaus voidaan 
maksaa edellyttäen, että Svedea hyväksyy hoidon viiden vuoden kuluessa vamman sattumisesta. Jos 
harrastat edelleen aktiivisesti urheilulajia viisi vuotta tapaturman jälkeen, lopullista hoitoa voidaan lykätä 
edelleen edellyttäen, että Svedea hyväksyy sen ensin. Lykätty hoito on kuitenkin saatettava päätökseen 
ennen kuin vakuutettu täyttää 30 vuotta.

Suomessa hammashoidon osalta välttämättömät kustannukset voidaan korvata ainoastaan sellaisesta
hoidosta, joka kuuluu kokonaan tai osittain yleisen hammashoitovakuutuksen piiriin tai rahoitetaan muulla 
tavoin julkisista varoista.

4.2.4 FYSIOTERAPIAN KUSTANNUKSET
Korvaus maksetaan asianmukaisen pätevän fysioterapeutin hoidosta tapaturmassa aiheutuneen vamman 
vuoksi. Korvausta maksetaan enintään 2 200 EUR. 

4.2.5 KORVAUKSEN EDELLYTYKSET
Edellytys kustannusten korvaamiselle on, että tapaturmassa aiheutuneita vammoja on hoitanut  
laillistettu lääkäri.
• Kustannuksista on toimitettava alkuperäinen kuitti.
• Kustannusten pitää olla syntynyt viiden vuoden kuluessa tapaturman sattumisesta.
• Vakuutetun on pystyttävä toimittamaan diagnoosia koskevat tiedot laillistetulta lääkäriltä.

4.2.6 UUDELLEENKÄSITTELY
Oikeus kiireellisen korvauksen määrän uudelleenkäsittelyyn myönnetään vain, jos vahinko osoittautuu 
huomattavasti suuremmaksi kuin alkuperäinen ilmoitettu diagnoosi.

4.2.7 OMAVASTUU
Vakuutus on voimassa ilman omavastuuta.
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4.2.8 KORVAUSOIKEUDEN RAJOITUKSET
Edellä kuvatulla tavalla toimitettujen kustannusten korvaamisen osalta edellytetään seuraavaa:
•  Jos sinulla ei ole oikeutta sosiaalivakuutusviraston korvaukseen, vakuutuskorvaus maksetaan vain kus-

tannuksista, jotka olisi korvattu, jos tämä oikeus olisi ollut olemassa.
•  Jos sinulla on useita sovellettavia vakuutuksia, korvausta ei makseta kustannuksista, joista on lain, mui-

den säännösten tai muun vakuutuksen mukaan oikeus kiinteämääräisiin korvauksiin. Vakuutus ei myös-
kään kata sellaisia kustannuksia, jotka korvataan työmarkkinajärjestöjen välisten työehtosopimusten 
perusteella.

• Suomessa sattuneen onnettomuuden sattuessa ulkomailla hoidosta aiheutuvia kustannuksia ei korvata.

4.3 INVALIDITEETTI

4.3.1 LÄÄKETIETEELLINEN INVALIDITEETTI
Sairausvamma on tila, jossa akuutin sairausajan jälkeen elimistön toiminta on pysyvästi heikentynyt am-
matillisesta ammatista, työoloista tai harrastuksista riippumatta.

Vammaisuus on todistettava objektiivisesti. Lääketieteelliseen vammaan lasketaan myös sisäelinten  
menetys. 

Työkyvyttömyyden kokonaisaste voi olla enintään 100 prosenttia kussakin vakuutustapauksessa.

Oikeus korvaukseen myönnetään työkyvyttömyyden ja tulevan lääketieteellisen vamman toteutuessa, 
kuitenkin aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturman tapahtumisesta.

Jos toimintakykyä voidaan parantaa proteesin tai lääkkeiden avulla, työkyvyttömyyden aste määräytyy 
sen mukaan. Jos toimintakyky on jo heikentynyt sairauden, vaurion tai muun ruumiinvamman vuoksi, 
vastaava lääketieteellisen vamma on poisluettu.

Vakuutuksen perusteella myönnettävä korvaus perustuu työkyvyttömyyden asteeseen.

1 Kuolemantapaus  5%

2 Pysyvä tetraplegia*  100%

3 Pysyvä paraplegia**  100%

4 Pysyvä näön menetys kaksi silmää 100%
  yksi silmä 50%

5 Pysyvä kuulon menetys kaksi korvaa 75%
  yksi korva 25%

6 Pysyvä toiminnan menetys kaksi kättä 75%
  yksi käsi 35%

7 Pysyvä toiminnan menetys kaksi jalkaa 75%
  yksi jalka 35%

8 Pysyvä toiminnan menetys + kaksi sormea 40%
  kaksi sormea 14%
  yksi sormi 7%
  peukalo 19%

9 Pysyvä toiminnan menetys + kaksi varvasta 40%
  kaksi varvasta 14%
  yksi varvas 4%

10 Pysyvä menetys kaksi munuaista 75%
  yksi munuainen 30%
  perna 25%
  maksa 70%
  kaksi kivestä 40%
  yksi kives 6%
  sukupuolinen kyky 45%

11 Täydellinen ja pysyvä ruumiinvamma enintään 45%
 jalan lyheneminen 7%

Sovelletaan yksinomaan kohtaa 11; epämuodostuma tarkoittaa  
epämuodostumista, joka koskee yli 20 prosenttia kehon pinnasta.  
Maksettava kokonaisprosentti perustuu harkinnanvaraiseen  
päätökseemme.

12 Kaikki muiden kuin edellä mainittujen  
ruumiinosien jatkuvat tai pysyvät menetykset 
korvataan määrällä, joka määräytyy Ruotsin 
vakuutusjärjestön nykyisen taulukkoarvon 
mukaan, jolla määritellään lääketieteellinen 
vamma.

13 HIV-tartunta kuuluu korvauksen piiriin vain, 
jos infektio on suora seuraus harjoituspaikan 
toiminnasta.

14 Keskenmenosta tai ennenaikaisesta synnytyk-
sestä 26 raskausviikkoon asti aiheutuvat todelli-
set kustannukset, jos julkinen terveydenhuolto-
järjestelmä ei kata näitä kustannuksia.

Tämä tapaturma kuuluu korvauksen piiriin vain, 
jos keskenmeno tai ennenaikainen syntymä 
johtuu on suora seuraus harjoituspaikan 
toiminnasta.

KORVAUSTAULUKKO, LÄÄKETIETEELLINEN VAMMA
Kunkin jäljempänä luetellun tapaturmanumeron 1–14 korvaus on prosenttiosuus kerrottuna 100 000 EUR:n  
pääomamäärällä.

*Vamma sekä ylä- että alavartalossa
**Alavartalovamma
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4.3.2 UUDELLEENKÄSITTELY
Lääketieteellisen vamman aste voidaan arvioida uudelleen, jos tapaturmassa aiheutuneen vamman seu-
rauksena elimistön toiminta heikkenee merkittävästi ja pysyvästi korvauksen määrittämisen ja maksa-
misen jälkeen. Uudelleenkäsittelyä ei tehdä sen jälkeen, kun on kulunut yli viisi vuotta siitä päivästä, jona 
työkyvyttömyysaste ensimmäisen kerran vahvistettiin.

4.3.3 ODOTUSKORVAUS
Kun lääketieteellinen työkyvyttömyysaste – vammaisuus viidestä prosentista – on vahvistettu, maksetaan 
vuosittainen odotuskorvaus, joka on 2,5 prosenttia lääketieteellisestä työkyvyttömyyskorvauksesta. 
Korvausta maksetaan työkyvyttömyysasteen määrittelypäivästä - kuitenkin aikaisintaan kahden vuoden 
kuluttua tapaturmasta - maksupäivään asti.

Jos ilmoitusta Svedealle ei ole tehty kahden vuoden kuluessa tapaturmasta, odotuskorvaus maksetaan 
aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jona Svedea on saanut tapaturmailmoituksen.

4.3.4 OMAVASTUU
Vakuutus on voimassa ilman omavastuuta

4.4 KUOLEMA

4.4.1 KUOLINKORVAUS
Korvaus maksetaan kuolinpesälle, jos vakuutettu kuolee tapaturman seurauksena 3 vuoden sisällä
tapaturmasta.

4.4.2 KUOLINKORVAUKSEN MAKSAMINEN
Vakuutussumma maksetaan edunsaajia koskevien yleisten sääntöjen mukaisesti, joissa puoliso on etusijal-
la. Yleisiä sääntöjä ei sovelleta, jos vakuutettu on esittänyt meille erityisen pyynnön siitä, kenelle mahdol-
linen korvaus maksetaan.

4.4.3 VAKUUTUSSUMMA KUOLEMANTAPAUKSESSA
Vakuutussumma on 5 000 EUR.

4.4.4 OMAVASTUU
Vakuutus on voimassa ilman omavastuuta.

 

5     Lisäkustannukset

5.1 LISÄKUSTANNUKSET
Vakuutus korvaa suoraan tapaturman yhteydessä aiheutuneet lisäkustannukset. Suurin korvaus kaikista 
5.1 kohdan kustannuksista on 16 000 EUR, mutta siihen liittyy rajoituksia alla kuvatulla tavalla. 

5.1.1 KOTIAPU
Vakuutuksesta maksetaan korvausta enintään 100 % todellisista, lääkärin määräämistä kotiavun kustan-
nuksista. Oikeus korvaukseen alkaa 7 päivän kuluttua siitä tapaturmasta, jota korvaus koskee. Enimmäis-
korvaus tästä osasta on 170 EUR viikossa ja enintään 26 viikkoa kutakin tapaturmaviikkoa kohden.

5.1.2 HENKILÖKOHTAISET TAVARAT
Jos tapaturma on vaatinut lääkärin hoitoa, vakuutus korvaa vamman aiheutumisen yhteydessä vahingoit-
tuneet tai tuhoutuneet vaatteet, kuntoiluvälineet, korut ja muut henkilökohtaiset tavarat. Enimmäiskor-
vaus tästä osasta on 1 000 EUR. 

5.1.3 MUUT LISÄKUSTANNUKSET
Vakuutuksen perusteella myönnetään korvaus muista lääkärin arvioimista lisäkustannuksista. Tähän ei 
sisälly näiden vakuutusehtojen 5 kohdassa mainitun henkilöin maksamatta jääneen palkan tai muiden 
kulujen maksaminen. Enimmäiskorvaus tästä osasta on 2 000 EUR. 

5.1.4 KUNTOUTUSKUSTANNUKSET
Vakuutus korvaa välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat lääkärin lähetteellä tapah-
tuva kuntoutus, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen, voimistelu, pilates tai fyysinen harjoittelu. 

Korvaus maksetaan myös apuvälineistä, jotka tarkoitus on vähentää tapaturman aiheuttamaa kuormitusta.

Vakuutus korvaa myös kustannukset, jotka aiheutuvat ammatillisesta koulutuksesta tai neuvonnasta  
Svedean kirjallisella hyväksymällä kirjallisella ennen toiminnan aloittamista ja lääkärin katsoessa sen 
tarpeelliseksi. Enimmäiskorvaus tästä osasta on 10 000 EUR. 
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5.1.5 KULJETUSKUSTANNUKSET
Vakuutuksesta maksetaan korvaus suoraan tapaturman yhteydessä aiheutuneista ylimääräisistä kulje-
tuskustannuksista, joita lääkäri pitää tarpeellisina ja kohtuullisina. Korvausta maksetaan vain asunnon ja 
vakituisen työ- tai opiskelupaikan välisistä kuljetuskustannuksista. Vakuutus korvaa vain halvimman saa-
tavilla olevan kuljetusmuodon, joka on tapaturman jälkeen liikkumisen kannalta kohtuullinen. Enimmäis-
korvaus tästä osasta on 5 000 EUR.

5.1.6 JÄSENYYSKULUT
Vakuutus maksaa korvauksen, jos lääkäri on tapaturman seurauksena määrännyt olemaan osallistumatta 
liikuntaan. Tällöin maksetaan korvaus jäljellä olevalta jäsenyyskaudesta suhteutettuna kuntosalijäsenyy-
den vuosikustannuksiin, jotka lasketaan ajalta, jolloin onnettomuus tapahtui, sen sopimuskauden loppuun, 
jonka aikana tapaturma sattui.  Enimmäiskorvaus tästä osasta on 300 EUR.

5.1.7 OMAVASTUU
Vakuutus on voimassa ilman omavastuuta.

6 Jatkohoito ja jatkovakuutus

6.1 JATKOHOITO
Vakuutus ei kata mitään lisäsuojaa.

6.2 JATKOVAKUUTUS
Oikeus jatkovakuutukseen ei sisälly hintaan.

 

7 Yleiset poikkeukset ja rajoitukset

7.1 LAITON TEKO
Vakuutus ei ole voimassa vakuutetun, hänen edunsaajansa tai laillisen perillisen laittoman teon aiheutta-
masta vahingosta.

7.2 VAARALLINEN TOIMINTA
Vakuutus ei ole voimassa, jos vahinko koskee muuta riskialtista toimintaa/urheilua kuin vakuutuksessa 
mainittua toimintaa/urheilua eli kuntosaliharjoittelua. 

 

8  Korvausten hallintaa ja korvausta koskevat säännöt

8.1 VAHINKOTOIMENPITEET
Vahinkojen sattuessa sovelletaan seuraavia määräyksiä:
• Tapaturmat, jotka voivat johtaa vakuutuksesta saatavaan korvaukseen, on ilmoitettava vakuutuksen 
antajalle mahdollisimman pian:

European Special Insurances AB
Storgatan 82 B
352 49 Växjö
Puh: +46 (470) 74 95 90
Sähköposti: epost@lbforsakring.se

•  Ilmoitus on tehtävä 10 vuoden kuluessa tapaturmasta. Jos näin ei tapahdu, korvausvaatimus vanhentuu 
ja vakuutuksenantajan vastuu raukeaa. Vanhentumisaikaa arvioitaessa sovelletaan vakuutussopimusla-
kia 2005:104 (FAL).

•  Riippumattomat korvausten sääntelyviranomaiset voivat käsitellä vahingonkorvauksia, ja niillä on oikeus 
toimia vakuutuksenantajan puolesta korvausselvityksessä.

•  Vakuutetun tulee hakeutua viipymättä lääkärinhoitoon ja olla koko ajan lääkärin valvonnassa sairautesi 
aikana. 

•  Pahoinpitelyistä ilmoitettava tapahtumapaikkakunnan poliisille, ja poliisitodistus on toimitettava  
vakuutuksenantajalle.

•  Vakuutetun on tehtävä yksityiskohtainen korvausvaatimus ja toimitettava vakuutuksenantajalle tiedot ja 
asiakirjat, joita vakuutuksenantaja pitää asian hoitamisen kannalta merkityksellisinä.

• Kustannusten korvaamista koskeviin vaatimuksiin on liitettävä alkuperäisillä tositteet.
•  Olet velvollinen ilmoittamaan vakuutuksenantajalle, jos sinulla on jokin muu samaa tapahtumaa vakuutus.
•  Vahingoittuneet esineet on säilytettävä siten, että vakuutuksenantajalla on mahdollisuus tarkastaa ne.
•  Vakuutuksenantajan pyynnöstä on annettava suostumus saada vahingon arvioimiseksi tietoja lääkäriltä, 

sairaalalta, muulta terveydenhuollon laitokselta, yleiseltä vakuutuslaitokselta tai muulta vakuutuslaitok-
selta, veroviranomaiselta tai muulta viranomaiselta, tietoyhtiöltä ja työnantajalta.
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8.2 KORVAUSSÄÄNNÖT
Sinulla ei ole oikeutta suurempaan korvaukseen kuin mikä on tosiasiallinen vahingon arvo. Jos et täytä 
tämän edellytyksen mukaisia velvoitteitasi, korvausta voidaan alentaa. Vakuutuksenantajan on maksetta-
va korvaus viimeistään kuukauden kuluttua tapahtuman ilmoittamisesta ja annettava tarvittavat 
tiedot. Jos sinulla on oikeus tiettyyn määrään, vakuutuksenantajan on maksettava se viipymättä. Makset-
tava määrä on lopullinen korvaus.

Korjatusta tai uudelleen hankitusta omaisuudesta maksetaan korvaus, kun osoitat, että omaisuus on 
korjattu tai hankittu uudelleen. Vakuutuksenantaja maksaa korkolain mukaista myöhästymiskorkoa, ellei 
maksua suoriteta ajoissa. Jos viivästys johtuu poliisitutkinnasta tai vastaavasta, korvaus maksetaan valti-
opankin viitekoron mukaan. Näiden ehtojen mukaista korkoa ei makseta, jos se on alle 10 EUR.
 

9 Jos et ole tyytyväinen

KÄÄNNY ENSIN SVEDEAN PUOLEEN
Jos sinulla on kysyttävää, ota ensin yhteyttä asiasi käsittelijään. Häneltä voit saada selityksiä ja lisätietoja. 
Osoite ja puhelinnumero löytyvät asiasi käsittelijän kirjeestä 

Jos haluat jatkaa asiasi käsittelyä, sinulla on siihen oikeus. On eri mahdollisuuksia 
riippuen siitä, minkä tyyppinen vakuutus sinulla on.

Svedean asiamies tutkii useimmat korvausvaatimukset maksutta. Se on erillinen ja 
puolueeton elin. Ilmoitus on tehtävä vuoden kuluessa Svedean lopullisesta ilmoituksesta.
Sähköposti: kundombudsmannen@svedea.se

Henkilövakuutuslautakuntatutkii maksutta henki-, sairaus- ja 
tapaturmavakuutukset. Voit tilata hakulomakkeen Henkilövakuutuslautakunnalta.

Osoite: Box 24067, 104 50 Stockholm
Puhelin: 08-522 787 20 Verkkosivu: forsakringsnamnder.se

Yleinen valituslautakunta (ARN) tutkii useimmat yksityistä vakuutusta koskevat riidat maksutta. Poik-
keuksena ovat kiistat, joiden korvaussumma on alle 200 EUR, sekä lääketieteelliset arvioinnit ja ongelmat 
liikenneonnettomuuden sattuessa. Ilmoitus ARN:lle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
siitä, kun Svedea tai Svedean asiakasasiamies on tehnyt lopullisen päätöksen.

Osoite: Box 174, 101 23 Stockholm
Puhelin: 08-508 860 00. Verkkosivusto: arn.se

Käräjäoikeus voi käsitellä kiistasi vakuutuksenantajan kanssa. Jos sinulla on oikeusturvavakuutus, se 
usein korvaa osan kuluista, mutta sinun on otettava yhteyttä asianajajaan tai muuhun asianmukaiseen 
edustajaan, jonka oikeusturvalautakunta voi hyväksyä.
Verkkosivusto: domstol.se

Kuluttajavakuutuslaitos antaa maksutonta tietoa ja neuvontaa, mutta ei tutki yksittäisiä vakuutusriitoja.

Osoite: Box 24215, 104 51 Stockholm
Puhelin: 0200-22 58 00. Verkkosivu: konsumenternas.se

Kuntien kuluttajariitalautakunta toimii useissa kunnissa ja tarjoaa maksutonta apua vakuutusasioissa.

ÄLÄ ODOTA LIIAN KAUAN
Jos odotat liian kauan, jotta riitasi kuultaisi, saatat menettää oikeutesi korvaukseen. Vaatimus on tällöin 
vanhentunut. Vanhentumisen välttämiseksi sinun on toimitettava kanne käräjäoikeuteen. Tämä on pää-
sääntöisesti tehtävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon siitä, että vaatimus voidaan 
esittää, ja joka tapauksessa kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun vaatimus voidaan aikaisintaan esittää.

Jos olet yksityishenkilönä ilmoittanut tapaturmasta ennen vanhentumisajan päättymistä, sinulla on aina 
vähintään kuusi kuukautta aikaa nostaa kanne siitä, kun olet saanut lopullisen päätöksen Svedealta.
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10 Määritelmät

AKUUTTI SAIRAUSAIKA
Akuutti sairaus on aika, jonka aikana olet saanut hoitoa ja hoitoa tapaturman seurausten ehkäisemiseksi 
tai vähentämiseksi, mukaan lukien komplikaatiot. Akuutti sairausaika alkaa tapaturman sattuessa ja  
kestää siihen asti, kunnes on ilmennyt pysyvä tila.

VAKUUTUSMÄÄRÄ
Vakuutukseesi kuuluvan vakuutuksen määrä näkyy sen vakuutuksen vakuutustiedoissa, jonka piiriin kuulut.

VAKUUTUKSEEN OIKEUTETTU RYHMÄ
Tietty henkilöryhmä, jolla on ryhmäsopimuksen mukaan oikeus liittyä ryhmävakuutukseen.

VAKUUTUSTAPAUS
Tapahtuma, joka vakuutuksen ehtojen mukaan voi oikeuttaa korvaukseen. Vakuutustapauksen aika
• Tapaturman sattuessa: ajankohta, jolloin tapaturma sattui.

VAKUUTUSTIEDOT
Sisältää yleisiä tietoja vakuutuksen laajuudesta.

VAKUUTUKSENOTTAJAT
Vapaaehtoisen vakuutuksen osalta sopimusryhmä on vakuutuksenottaja. Jokainen vakuutettu ryhmän 
jäsen katsotaan vakuutuksenottajaksi, kun on kyse esimerkiksi oikeudesta vakuutuskorvaukseen.

VAKUUTUSKAUSI
Aika, jolloin kuulut ryhmävakuutuksen piiriin.

RYHMÄSOPIMUKSET
Ryhmän ja Svedean välinen sopimus ryhmän jäsenten vakuutuksista. Ryhmäsopimus on normaalisti  
voimassa kalenterivuoden kerrallaan.

RYHMÄN JÄSEN
Esimerkiksi yhdistyksen jäseniin kuuluva henkilö, joka kuuluu ryhmäsopimuksen piiriin.

LÄHISUKULAINEN
Lähisukulainen viittaa tässä puolisoon, avopuolisoon, rekisteröityyn kumppaniin, lapseen, lapsipuoleen, 
lapsenlapseen, sisarukseen, vanhempiin, isovanhempiin, lankoon, kälyyn tai muuhun henkilöön, joka asuu 
samassa osoitteessa kuin vakuutettu.

HINTAPERUSMÄÄRÄ
Hinnat, jotka perustuvat yhteiskunnan hintakehitykseen ja jotka hallitus määrittää vuosittain. 
Sitä käytetään muun muassa tiettyjen vakuutushintojen laskemiseen.

OMAVASTUU
Osa tapaturmakustannuksista, josta olet itse vastuussa.

 

11  Perustiedot

Vakuutuksenantaja on HDI Global Specialty SE. 
Svedea AB:n on Finanssivalvonta rekisteröinyt vakuutusyhtiöksi, joka tarjoaa vakuutuksia Ruotsin markki-
noilla HDI Global Specialty SE:n lukuun. Svedealla on vastuuvakuutus QBE Insurance (Europe) Limitedissä, 
Ruotsissa. Vakuutustoiminnasta aiheutuvat korvaukset voidaan kohdistaa suoraan QBE:hen, katso yh-
teystiedot alta. Tällaisen vaatimuksen tekemisen edellytyksenä on, että Svedea ei ole jo maksanut kor-
vausta ja että vaatimus tehdään kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään 10 vuoden kuluessa. Vakuu-
tussummat ovat noin 1,25 miljoonaa euroa vahinkoa kohden ja yhteensä noin 5 miljoonaa euroa kaikista 
vahingoista yhden vuoden aikana.

Svedea saa HDI Global Specialtyltä prosentuaalisen korvauksen välitetyistä vakuutuksista, ja se perustuu 
vakuutusmaksun kokonaismäärään vähennettynä mahdollisilla vähennyksillä päätetyistä vakuutuksista. 
Ajan mittaan Svedea voi saada myös korvausta vakuutustoiminnan teknisistä tuloksista vahinkoseuraus-
ten perusteella, vähennettynä tietyillä hallinnollisilla kustannuksilla. HDI Global Specialty SE:llä on omis-
tusosuus Svedea AB:stä.

Svedea ei anna neuvoja vakuutusten tarjoamislaissa (2018:1219) tarkoitetun puolueettoman ja henkilökoh-
taisen analyysin perusteella.
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REKISTERÖINTI JA VALVONTA 
Vakuutusten jakelua varten vakuutuksentarjoajan on kirjauduttava Ruotsin yritysrekisteriin. Svedea on 
vakuutuksentarjoaja, ja se on rekisteröity Ruotsin yritysrekisteriin useimpien vahinkovakuutusten jakelua 
varten (ks. https://fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret).

Svedean toimintaa valvoo Ruotsin Finanssivalvonta. Svedean markkinointia valvoo Ruotsin kuluttajaviras-
to. Tämän voi tarkistaa vastaavilta viranomaisilta, katso yhteystiedot alta.

SOVELLETTAVAT LAIT 
Vakuutussopimuksemme noudattavat Ruotsin lakia markkinoinnista (markkinointilaki (2008:486)), va-
kuutussopimuksesta (vakuutussopimuslaki (2005:104)), vakuutusjakelusta (laki (2018:1219) vakuutusja-
kelusta) ja etäostosta (laki (2005:59), etätiloista ja muista kuin liiketiloista sekä oikeussuhteista muutoin, 
elleivät ehdot tai erityissopimus toisin määritä.

MITEN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI 
Svedea käyttää henkilötietoja täyttääkseen sopimusvelvoitteemme ja ottaakseen yhteyttä 
asiakkaisiin. Voit antaa meille suoraan tai epäsuorasti tietoja itsestäsi – kun otat meihin yhteyttä, käytä 
Omat sivut -sivuja tai mitä tahansa muita Svedean palveluita. 

Lain mukaan Svedealla on dokumentointivelvollisuus. Se tarkoittaa, että olemme velvollisia pitämään  
henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen vakuutusten hallinnoimiseksi ja korvausasioiden ratkaisemi-
seksi. Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen, ja niitä käsitellään vain, jos siihen on  
lainmukainen syy.

Henkilötietoja säilytetään pääasiassa EU:ssa/ETA:ssa. Siltä osin kuin henkilötietoja siirretään ja käsitellään 
EU/ETA-alueen ulkopuolisessa maassa, tämä tapahtuu sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Svedea 
huolehtii silloin kaikista kohtuullisista, teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä sen varmistamiseksi, 
että tietojasi käsitellään yhtä turvallisesti kuin EU:ssa/ETA:ssa. 

TERRORISMIN VASTAISET PAKOTTEET 
Svedea on velvollinen noudattamaan EU:n ministerineuvoston asettamia pakotteita, jotka koskevat hen-
kilöiden osallistumista terroritekoihin, terroristien kanssa toimimista ja yhteyksiä tiettyihin EU:n ulkopuo-
lisiin hallintoihin. Korvausten tai palkkioiden palautuksen yhteydessä vertaamme näin ollen asiakkaiden 
henkilötietoja YK:n ja EU:n pakoteluetteloihin varmistaaksemme, että maksut tehdään oikein. 
Jos löytyy yhteys YK:n, EU:n tai muuhun pakoteluetteloon, Svedealla on oikeus kieltäytyä maksusta.

SINUN OIKEUTESI 
Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja meillä on sinusta. Sinulla on oikeus saada tietosi korjattua, 
poistettua, rajoitettua ja siirrettyä sekä vastustaa niiden käsittelyä. Jos haluat käyttää jotakin näistä 
oikeuksista, lähetä allekirjoittamasi kirjallinen pyyntö tietosuojavastaavalle osoitteella Svedea AB, Box 
3489, 103 69 Stockholm tai dataskyddsombud@svedea.se.

Meille rekisteröityneenä sinulla on myös oikeus tehdä valitus Ruotsin tietosuojaviranomaiselle. Tietoa 
tässä asiassa toimimisesta löytyy osoitteesta datainspektionen.se tai soittamalla 08-657 61 00.

Svedea käsittelee henkilötietoja sovellettavan tietosuoja-asetuksen EU 2016/679 (GDPR) mukaisesti.

Vakuutuksenantajamme HDI Global Specialty SE käsittelee henkilötietojasi myös GDPR:n mukaisesti ja 
toimii joissakin tapauksissa rekisterinpitäjänä (https://www.hdi-specialty.com/int/en/legals/privacy)

JOS HALUAT VALITTAA 
Jos haluat esittää valituksen Svedea AB:stä esimerkiksi myynnín osalta, voit ottaa maksutta yhteyttä 
valitusvirkailijaamme Lena Ekedahl Sjödiniin lähettämällä sähköpostia osoitteella klagomal@svedea.se. 
Kuluttajana voit myös ottaa yhteyttä oman kuntasi kuluttaja-asiamieheen tai Kuluttajien vakuutustoimis-
toon. Riita-asiassa voit kääntyä yleiseen valituslautakunnan tai tuomioistuimen puoleen.


