
Professoriliiton vapaa-ajan 
ryhmätapaturmavakuutus ja 
vapaa-ajan ryhmämatkavakuutus

Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus

Vakuutusnumero:   7223224
Vakuutuksenottaja:  Professoriliitto

Vakuutetut: 
Vakuutettuja ovat kaikki alle 80-vuotiaat Professoriliiton jäsenet, joiden 
vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuu-
tuslain piiriin.

Vakuutuksen voimassaolo: 
Vakuutus on voimassa vapaa-ajalla kaikkialla maailmassa.

Vakuutusehdot: 
Ryhmävakuutusten vakuutusehdot 1.1.2021 alkaen

Tapaturmavakuutuksen sisältö:

Korvauslaji      Vakuutusmäärä EUR
Tapaturmainen kuolema   1 711
Pysyvä haitta     8 557
Tapaturmasta aiheutuvat hoitokulut 8 410

Hoitokulujen korvaaminen: 
Tapaturmaisesta ruumiinvammasta aiheutuvat hoitokulut korvataan 
tapaturman tapahtumapäivästä lukien tai enintään korvaustaulukossa 
mainittuun vakuutusmäärään asti. 



Vapaa-ajan ryhmämatkavakuutus

Vakuutusnumero:   8022646
Vakuutuksenottaja:  Professoriliitto

Vakuutetut: 
Vakuutettuja ovat Professoriliiton jäsenet, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka 
kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutettuina ovat nimetty henkilö ja hänen kans-
saan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat perheenjäsenet. 

Vakuutuksen voimassaolo: 
Matkavakuutus on voimassa enintään 90 vuorokautta kestävillä vapaa-ajan kotimaan ja ulko-
maan matkoilla kaikkialla maailmassa. Suomessa vakuutus on voimassa silloin, kun vakuutettu 
matkustaa vähintään 50 kilometrin etäisyydelle linnuntietä mitattuna vakuutetun asunnosta tai 
työpaikasta. Vakuutusturva alkaa vakuutetun lähtiessä kotoa tai työpaikalta, näistä myöhäisem-
mäksi ajoittuvasta, ja päättyy kotiin tai työpaikalle palaamiseen, näistä aikaisemmaksi ajoittu-
vaan. Vakuutus ei ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä 
matkoilla.

Vakuutusehdot: 
Ryhmävakuutusten vakuutusehdot 1.1.2021 alkaen

Matkavakuutuksen sisältö:

Korvauslaji         Vakuutusmäärä EUR
Matkasairauden aiheuttamat hoitokulut     Ilman ylärajaa 
Matkatapaturman aiheuttamat hoitokulut    Ilman ylärajaa
Äkillisen hammassäryn hoitokulut      Enintään 200
Tapaturmainen tai yleisvaarallisen sairauden  
aiheuttama kuolema       10 175 / lapset 1700
Tapaturmasta johtuva pysyvä haitta      15 263
Matkatavarakorvaus       Enintään 1017
Käteisen rahan menetys varkauden seurauksena  Enintään 350
Vastuuvahinkokorvaus - omaisuudelle tai henkilölle   Enintään 170 000
Oikeudellinen apu        Enintään 10 000

Sairauden aiheuttamat hoitokulut korvataan enintään siihen asti, kun 90 päivää on kulunut 
hoidon alkamisesta ja tapaturman aiheuttamat hoitokulut korvataan enintään siihen asti, kun 
kolme vuotta on kulunut tapaturman sattumisesta.

Matkan peruuntuminen/keskeytyminen 
Vakuutuksesta korvataan välittömät kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän tai palvelun-
tarjoajan matka- tai sopimusehtojen mukaan vastuussa. 



Matkan keskeytyminen on alkaneen matkan muuttuminen, joka on aiheutunut pakottavasti seu-
raavista syistä:

• vakuutetun matkasairaudesta, matkatapaturmasta tai kuolemasta tai muun kohdassa 
 R300.4.3.4 mainitun henkilön äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta.  
 Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein
• vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä taloudelli-   
 sesta esinevahingosta. Pakottavuus tarkoittaa sitä, että vahingon hoitaminen edellyttää 
 vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

R300.4.3.4  
Matkan peruuntumisessa tai keskeytymisessä tarkoitetut muut henkilöt ovat vakuutetun puo-
liso, lapsi, otto- ja kasvattilapsi, puolison lapsi, lapsenlapsi, vanhemmat, puolison vanhemmat, 
otto- ja isovanhemmat, sisarukset, puolison sisarukset, miniä ja vävy sekä yksi matkakumppani, 
jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut matkan. Puoliso on henkilö, joka asuu samassa 
osoitteessa kuin vakuutettu ja elää hänen kanssaan avioliitonomaisessa suhteessa tai avioliitos-
sa.

Matkalta myöhästyminen 
Matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu myöhästyy alkuperäisen mat-
kasuunnitelmansa mukaisen ulkomaille suuntautuvan matkan alkamispaikalta tai jatkoyhteyden 
alkamispaikalta sen vuoksi, että vakuutetun käyttämä kulkuväline myöhästyy pakottavasti sää-
esteen, teknisen vian tai liikenneonnettomuuden takia. Myöhästymistä ei korvata, jos vakuutettu 
ei ole lähtenyt matkalle riittävän ajoissa huomioon ottaen ennen matkan alkamista vallitsevat 
olosuhteet. Korvauksena maksetaan välttämättömät ja ylimääräiset kulut, enintään alkuperäi-
sen matkan hinta, kuitenkin enintään 2 000 euroa.

Matkatavaroiden myöhästymiskorvaus 
Välttämättömyystarvikkeiden hankintakulut silloin, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myö-
hästyy vähintään 12 tuntia vakuutetun matkakohteeseen saapumisesta. Edellytyksenä on, että 
tarvikkeet hankitaan matkakohteessa. Korvauksena maksetaan alkuperäisiä tositteita vastaan 
enintään 55 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohti, kuitenkin yhteensä enintään 275 euroa.

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu
p. 010 503 8808

Vahinkotilanteessa
Kotimaassa FenniaHoitaja neuvoo sairaus- ja tapaturmatilanteissa ja hoitaa ajanvaraukset  
puolestasi. FenniaHoitaja palvelee joka päivä klo 7–23 numerossa 010 503 5000.

Ulkomailla sattuneissa vakavissa sairaustapauksissa ja tapaturmissa ota yhteys Fennian  
matkahätäpalveluun, p. +358 10 503 5503 (24/7).

(Soitto Fennian 010 5 -alkuisiin palvelunumeroihin maksaa 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.) 


