SUPERILAISEN VAKUUTUSEDUT
Vakuutukset edellyttävät aina jäsenyyden voimassaoloa!

SuPer tarjoaa jäsenilleen liiton kustantaman ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen,
Järjestövakuutuksen sekä itsenäisille yrittäjille potilasvakuutuksen. Opiskelijajäsenille tarjotaan myös vapaaajan tapaturmavakuutus.
AMMATILLINEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS
Ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella vakuutettuina ovat:
•
•
•
•
•

toisen palveluksessa työ- tai virkasuhteessa olevat liiton jäsenet ja opiskelijajäsenet
ammattiin liittyvässä jatko- ja täydennyskoulutuksessa olevat jäsenet opiskeluun tai
työssäoppimiseen liittyvissä asioissa
opiskelijajäsenet opiskeluun tai työssäoppimiseen liittyvissä asioissa
työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä asioissa tilapäisessä työ- tai virkasuhteessa olevat eläkeläisjäsenet
liiton jäsenet, SuPer ry:n ammattiosastoon kuuluvat itsenäiset ammatinharjoittajat ja liiton
opiskelijajäsenet, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä (ammatin harjoittamiseen liittyvissä
asioissa). Tämä toiminta voi tapahtua myös yritysmuodossa silloin, kun liiton jäsen yksin omistaa
kyseisen yrityksen.

Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- tai esinevahinko,
josta vakuutettu on lain mukaan korvausvastuussa. Vakuutus kattaa myös vahingonkorvausvastuun
selvittämisen sekä mahdolliset korvauskysymystä koskevat oikeudenkäyntikulut. Vakuutuksesta ei korvata
jäsenelle itselleen aiheutunutta vahinkoa eikä tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella aiheutettuja
vahinkoja.
Oikeusturvavakuutuksesta korvataan työ- ja virkasuhteeseen liittyvästä riita-asiasta aiheutuneet
välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Siitä korvataan myös oikeuden päätöksellä
vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärään asti. Vakuutuksesta korvataan
lisäksi työ- ja virkasuhteeseen liittyvästä rikosasiasta aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja
oikeudenkäyntikulut silloin, kun se ei koske tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai varomattomuutta.
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen ja jäsenyyden voimassa ollessa sattuneet vakuutustapahtumat.
Korvauksen saamisen edellytykset ovat:
•
•
•

Jäsenyys on vakuutustapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kuusi kuukautta. Vakuutetun jäsenyys
toisessa järjestössä välittömästi ennen hänen siirtymistään SuPerin jäseneksi luetaan vakuutetun
hyväksi, jos edellisen järjestön vakuutus on vastaavansisältöinen.
Opiskelijajäsenen vakuutukset tulevat voimaan jäsenyyden alkamisesta lukien.
Jäsen liittyy SuPerin ammattiosaston jäseneksi kolmen kuukauden kuluessa valmistumisensa jälkeen.
Myöhemmin liittyviä jäseniä koskee kuuden kuukauden karenssiaika.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa Suomessa. Vakuutus koskee myös enintään vuoden kestävää
työskentelyä tai työssäoppimista ulkomailla.

Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus. Näin ollen jäsenen on
oltava asiassaan ensin yhteydessä edunvalvontayksikön lakimiehiin.

POTILASVAKUUTUS
Liitolla on potilasvahinkolain mukainen potilasvakuutus, joka kattaa jäsenten itsenäisinä yrittäjinä
harjoittaman terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan edellyttäen, ettei toimintaan osallistu yhtään avustajaa tai
työntekijää. Vakuutus kattaa yrityksen yhtiömuodosta riippumatta terveydenhuollon ammattihenkilön
antaman terveyden- ja sairaanhoitoon kuuluvan tutkimuksen tai hoidon.
JÄRJESTÖVAKUUTUS
Järjestövakuutuksella on vakuutettu liiton jäsenet ja toimihenkilöt järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa sekä
matkoilla niihin. Vakuutus kattaa myös heidän henkilökohtaisen omaisuuden järjestötehtävissä ja tilaisuuksissa.
Lisäksi liitto on ottanut vakuutuksen, joka kattaa ammattiosastojen irtaimen käyttöomaisuuden.
OPISKELIJOIDEN TAPATURMAVAKUUTUS
Opiskelijoiden tapaturmavakuutus koskee Suomessa vakinaisesti vuosittain yli kuusi kuukautta asuvia
opiskelijajäseniä, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain
piiriin. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa opiskelu- ja vapaa-aikana. Tapaturmavakuutuksesta ei
korvata sairaudesta aiheutuneita kuluja, joten ulkomaanmatkoille opiskelijan kannattaa myös ottaa aina
erillinen matkavakuutus. Vakuutuksesta ei korvata työtapaturmia, ja siinä on urheilulajeja koskevia rajoituksia.
Kotimaassa ja ulkomailla opiskeluun liittyvä työssäoppiminen rinnastetaan opiskeluun ja kuuluu vapaa-ajan
tapaturmavakuutuksen piiriin silloin, kun kysymyksessä on palkaton työssäoppiminen.
JÄSENEN VAKUUTUKSET TURVASSA
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n jäsenenä saat tuntuvia etuja vakuutuksistasi Turvassa.
Tutustu etuihisi tarkemmin osoitteessa www.turva.fi/super tai soita Turvan palvelunumeroon puh. 010 195
110.

