JÄRJESTÖVAKUUTUS JÄRJESTÖTOIMINNASSA
SF-Caravan ry, sen alayhdistykset sekä niiden jäsenet ja toimihenkilöt ovat
vakuutettuina Järjestövakuutuksella heidän osallistuessaan järjestötehtäviin ja
-tilaisuuksiin. Vakuutettuina ovat myös järjestön viralliset vieraat ja tulkit Suomessa
olonsa ajan.
Järjestövakuutus on toissijainen vakuutus, ts. jos vakuutetulla on oma vakuutus, tulee
korvausta ensisijaisesti hakea siitä.
Matkustajavakuutus
Järjestövakuutuksen matkustajavakuutus korvaa järjestön järjestämille matkoille
osallistuville:




matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut ilman euromääräistä
ylärajaa ja ilman omavastuuta
tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta korvataan haitta-asteen mukaan,
enintään 10 000 €
kertakorvauksena tapaturmaisesta kuolemasta maksetaan vakuutetun omaisille
2 000 €

Järjestön virallisten vieraiden ja tulkkien osalta turva on voimassa vain Suomessa
ja siitä korvataan ainoastaan Suomessa aiheutuneita, vakuutusehtojen tarkoittamia
hoitokuluja, sekä enintään 30 000 euroon saakka kotiinkuljetuskustannuksia.
Matkatavaravakuutus
Järjestövakuutuksen matkatavaravakuutus korvaa järjestötilaisuuteen liittyvästä
matkatavaran vahingoittumisesta ja menettämisestä suoranaisesti aiheutuneen
vahingon. Henkilön mukanaan kuljettamaa omaa ja järjestön omaisuutta matkatavaravakuutus korvaa enintään 2 000 euroon saakka. Rahaa korvataan enintään
169 euroa. Omavastuu on 84 €.
Matkavastuuvakuutus ja -oikeusturvavakuutus
Järjestövakuutuksen matkavastuuvakuutus kattaa vakuutetun voimassa olevaan
oikeuteen perustuvan vahingonkorvausvelvollisuuden toiselle aiheutetusta järjestötilaisuuteen liittyvästä henkilö- ja esinevahingosta siltä osin kuin sitä ei korvata
muiden vakuutusten perusteella.
Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja 84 094 euroon asti.
Omavastuu vahinkoa kohti 168 euroa.
Matkaoikeusturvavakuutuksesta korvataan oikeudenkäyntikuluja 8 410 euroon asti.
Omavastuu on 15 % maksetusta korvauksesta, vähintään 504 euroa.
Autovakuutus
Vakuutettuna ovat liiton tai sen jäsenen oma tai vuokraama henkilö-, paketti- tai
matkailuauto, jos sillä ei ole omaa vakuutusta. Toissijainen autovakuutus kattaa
myös lainaksi otetut vakuutuksessa tarkoitetut ajoneuvot, perä- tai matkailuvaunut
sekä traktorit.
Omavastuu Suomessa kussakin vahinkotapauksessa on 500 € ja hirvieläin-, palosekä varkausvahingossa 150 €. Alueilla, joilla harjoitetaan nopeus-, ajoharjoittelua tai
muuta siihen rinnastettavaa toimintaa, on omavastuu kolminkertainen, kuitenkin
vähintään 20 % vahingon määrästä.

Irtain omaisuus
Vakuutettuna on Järjestön ja sen yhdistyksien järjestötoiminnassa käytettävä irtain
omaisuus, esim. atk-laitteet ohjelmistoineen, kopiokone, kalusteet jne. – myös
rahoitusyhtiöltä vuokrattu omaisuus kuuluu vakuutuksen piiriin. Lisäksi vakuutuksen
piiriin kuuluu SF-Caravanin tai sen alayhdistysten omistamien tai hallitsemien
leirintäalueiden irtain käyttöomaisuus. Vakuutus sisältää mm. eri leirintäalueilla
myytävät kaasupullot.
Vakuutuksesta korvataan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja. Enimmäiskorvausmäärä vakuutuspaikassa on 550 000 € ja omavastuu on 600 € vahinkotapahtumaa kohti.
Vakuutukseen ei sisälly liiketoimintaan käytettävä omaisuus eikä konevoimalla
kulkevat ajoneuvot tai laitteet.
Toiminnan vastuu- ja oikeusturvavakuutus
Vastuuvakuutuksesta korvataan järjestötoiminnassa ulkopuolisille aiheutunut
henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan lain mukaan korvausvastuussa. Enimmäiskorvausmäärä on 504 564 €, omavastuu on 200 €. Vakuutusturva on voimassa kaikkialla maailmassa paitsi Yhdysvalloissa ja Kanadassa tai
näiden maiden lakien mukaan muualla tapahtuvissa oikeudenkäynneissä.
Oikeusturvavakuutuksesta korvataan Ifin hyväksymiä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Enimmäiskorvausmäärä on 25 000 € ja omavastuu 15 %, kuitenkin vähintään
600 €. Vakuutus on voimassa EU- ja EFTA-maissa sekä matkan aikana näiden maiden välillä.
Taloudellinen vastuu (kavallus ja lakiasiaintoiminnan vastuu)
Taloudellisesta vahingosta korvataan vahinkoa kohti 50 000 €, kuitenkin enintään
100 000 € yhden vakuutuskauden aikana todetuissa taloudellisissa vahingoissa.
Omavastuu 1 000 € jokaisessa vahingossa. Voimassaolo kuten toiminnanvastuussa.
Ehdot

Tämä ei ole tyhjentävä esitys Järjestövakuutuksesta. Järjestövakuutuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia ehtoja.

Vahingon sattuessa
Tee vapaamuotoinen vahinkoilmoitus. Lähetä ilmoitus liitteineen (lääkärinlausunto,
alkuperäiset kuitit jne.) liiton toimistoon osoitteella
SF-Caravan ry, Viipurintie 58, 13210 HÄMEENLINNA
Liitto toimittaa asiakirjat edelleen Ifiin.
Lisätietoja Lisätietoa Järjestövakuutuksesta saat liiton toimistosta sekä Ifin Partneriyhteistyöstä




marja-liisa.sillanpaa@if.fi, puh. 010 514 4141
timo.piilonen@karavaanarit.fi, puh. (03) 615 3121

if.fi/karavaanarit
henkivakuutuskuntoon.fi

