Oheisessa tiedotteessa on olennaista tietoa Suomen Kendoseurojen Keskusliiton jäsenelle Keskinäisen
Vakuutusyhtiö Turvan kanssa asiointia varten. Tämä tiedote on kirjoitettu 25.2.2011 ja sitä päivitetään silloin,
kun ehtoihin tulee olennaisia muutoksia.
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1. Vakuutuksen perustiedot
Sinulla on Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry:n (FKA) kautta otettu ryhmähenkilövakuutus kendo-, iaido- ja
jodotapaturmien varalle vakuutusyhtiö TURVA:ssa. Tämän vakuutuksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla
harjoittelijoilla on liitossa harjoitettavat budolajit kattava minimivakuutusturva. Aktiiviharjoittelijoille ja
kilpaharrastajille FKA suosittelee vakuutusten omatoimista kilpailuttamista laajemman vakuutusturvan
varmistamiseksi.
TURVA
vakuutussopimus 700 499
sop.nro 553-0177886-1/Turva
FKA:n yhteyshenkilönä Turvaan toimii taloudenhoitaja Sanna Saikkonen (yhteystiedot alla). Kaikissa
vakuutuksen liittyvissä asioissa voit aina kääntyä Liiton vakuutusvastaavan puoleen.
Vakuutusehdot löytyvät Liiton sivuilta kohdasta Tiedostot  Vakuutus- ja jäsenmaksut  Turvan yleiset
vakuutusehdot
Vakuutus on voimassa FKA:n ja sen alajärjestöjen järjestämissä harjoituksissa ja kilpailuissa Suomessa sekä
kotimaan matkoilla, jotka kohdistuvat FKA:n tai sen jäsenseurojen tapahtumiin. Vakuutuksesta ei korvata
tapaturmia, jotka maksetaan lakisääteisen tapaturmavakuutuslain tai liikennevakuutuslain nojalla, eikä hoitokuluja
siltä osin kuin ne korvataan jonkin muun vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella. Vakuutus ei korvaa ulkomaille
suuntautuvia harjoittelu- ja kilpailumatkoja. Ne on sovittava erikseen vakuutusyhtiön kanssa. Lisätietoja tästä saa
vakuutusvastaavalta.
Vakuutuksessa ei ole lainkaan omavastuuta.
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Vakuutusmaksut ovat seuraavat:
1. Normaali vuosivakuutus ”vanhoille harrastajille” 20 euroa. Vakuutuskausi alkaa helmikuussa ja
päättyy seuraavan vuoden tammikuun lopussa. Vakuutusmaksu ja vakuutuskausi ovat samat, vaikka
vakuutuksen ottaisi kesken vuotta.
2. Alkeiskurssin jäsenmaksu sisältää vakuutuksen koko kuluvalle kalenterivuodelle eli käytännössä
seuraavan vuoden tammikuun loppuun saakka.

2. Vakuutuksen kattavuus
Turvan tapaturmavakuutusehdoissa on seuraava maininta:
Vakuutus ei ole voimassa seuraavissa urheilulajeissa tai toiminnoissa eikä toimintojen kertaluonteisessa
kokeilussa
- taistelu-, kamppailu- ja itsepuolustuslajit, kuten nyrkkeily, paini, judo, karate tai miekkailu
Suomen Kendoseurojen Keskusliiton vakuutuskirjaan on tehty erillinen lisämäärittely, joka kumoaa edellä
mainitun kohdan Liiton edustamien lajien kohdalta. Samalla lisämäärittely kumoaa ehdoissa olevan
kilpaurheilurajoituksen.
Turvan vakuutus korvaa siis Liiton edustamien lajien harjoituksissa ja kilpailuissa sekä niille kohdistuvilla
matkoilla Suomessa sattuvat tapaturmat.
HUOM:
Tapaturmaksi ei lasketa rasitusvammaa. Tapaturma on vakuutusyhtiön määrittelyissä aina sellainen vamma tai
vahinko, joka aiheutuu terveeseen kudokseen äkillisen liikkeen tai iskun seurauksena. Mikään tapaturmavakuutus
ei sellaisenaan korvaa rasitusvammoja. Niitä varten tulisi ottaa erillinen sairaskuluvakuutus, joka on
huomattavasti kalliimpi vakuutustuote. Tästä johtuen Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ei voi edellyttää
kaikilta harrastajiltaan sairaskuluvakuutuksen olemassaoloa eikä tarjota sellaista ryhmähenkilövakuutuksen
muodossa.
Mikäli sinulla siis on vanha urheiluvamma ja harjoittelet siitä tietoisena, ota huomioon että mahdollisessa
tapaturmatilanteessa, jossa tämä vamma uusiutuu, vakuutusyhtiö saattaa kieltäytyä maksamasta
korvauksia vetoamalla jo olemassa olevaan ruumiinvammaan.
Erityisesti akillesvammat ovat sellaisia, joiden korvaamisesta vakuutusyhtiöt ovat viime aikoina usein
kieltäytyneet. Usein vakuutuksessa vedotaan tutkimustietoon, jonka perusteella ihmisen akillesjänne alkaa
rappeutua n. 30 ikävuoden jälkeen. Tätä vanhemmille harrastajille aiheutuneet akillesjänteen katkeamiset jne. on
silloin tulkittu rappeutumasta aiheutuneiksi eikä siten tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluviksi. Myös jänteessä
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oleva tulehdus ja sitä seuraava jänteen katkeaminen voivat aiheuttaa kielteisen vakuutuspäätöksen. Tästä syystä
FKA suosittelee jäseniään harjoittelemaan aina vastuullisesti sekä omaa kehoa kuunnellen ja menemään
kiputilan sattuessa lääkäriin. Erityisesti jos sinulla on vanha akillesvamma ja harjoittelet jotakin Liiton
lajeista, otathan edellä mainitun huomioon.
Yllä mainittu ei ole vakuutusyhtiökohtaista tietoa, vaan koskee suurinta osaa suomalaisia vakuutusyhtiöitä.
Vahingonkorvaukset ovat seuraavat:
Hoitokulut tapaturmaa kohden enintään
Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta
Pysyvä haitta, kertakorvaus enintään

4181 euroa
2092 euroa
6272 euroa

Edellä mainitun ei ole tarkoitus pelotella ketään aiheettomasti. Yleisesti ottaen kendon, iaidon ja jodon harjoittelu
on varsin turvallista eikä aiheuta ihmisille sen kummempia riskitilanteita kuin muukaan liikkuminen. Japanissa
viime vuosina tehdyn tilastoinnin mukaan yleisimmät kendoharjoittelussa tapahtuneet vammat ovat olleet raajojen
(sormet, varpaat) venähdykset.

3. Miksi ottaa vakuutus Liiton kautta?
Liiton ja sen jäsenseurojen täytyy olla täysin varmoja siitä, että jokainen kendonharrastaja on todella vakuutettu
nimenomaan kendo-, iaido- ja jodoharjoituksissa tapahtuvien vahinkojen varalta. Yleensä tapaturmavakuutukset
sisältävät ns. urheilurajoituksen, joka rajaa kilpa- ja riskiurheilulajit vakuutuksen kattavuuden ulkopuolelle.
Budolajit luetaan automaattisesti riskilajeihin todellisista tapaturmatilastoista huolimatta. Urheilurajoituksen voi
poistaa sopimalla asiasta erikseen vakuutusyhtiön kanssa, mikä tarkoittaa hieman korkeampia vuosimaksuja.
Hinnoittelu on vakuutusyhtiökohtaista.
Jos harrastaja ei ota FKA:n kautta vakuutusta, täytyy jäsenseurojen varmistaa, että harrastajan jokin toinen
vakuutus kattaa kendossa, iaidossa ja jodossa sattuvat tapaturmat. FKA suosittelee kirjallisen selvityksen
antamista seuralle toisesta vakuutuksesta.
Vuosien mittaan saamme yhteisen vakuutuksen avulla kerättyä tarkat tilastotiedot niistä vahingoista, jotka ovat
johtaneet joko lääkärissä tai sairaalassa käyntiin. Näitä tietoja voidaan taas käyttää pitämään vakuutusmaksut
kohtuullisessa suhteessa maksettuihin korvauksiin sekä toisaalta tietoja voidaan käyttää suunniteltaessa
valmentajakoulutusta.
Jokaisesta vakuutusmaksusta palautuu tietty osa FKA:lle. Tämä osa käytetään FKA:n toiminnan
kehittämiseen, ja se hyödyttää kaikkia FKA:n jäsenseurojen jäseniä.
Liiton neuvottelema vakuutus on minimiturva harjoittelun kannalta, joka kattaa useimpien harrastajien tarpeet.
Aktiiviharjoittelijoille ja kilpaharrastajille FKA suosittelee vakuutusten omatoimista kilpailuttamista laajemman
vakuutusturvan varmistamiseksi.
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4. Mitä tehdä tapaturman sattuessa
1. Ota yhteyttä harjoitusten vetäjään ja Liiton vakuutusvastaavaan tarvittavien todistusten saamiseksi
Ilmoita harjoitusten vetäjälle vahingosta ja pyydä häneltä kirjallinen todistus siitä, että vahinko
tapahtui harjoituksissa. Ota yhteyttä myös FKA:n vakuutusvastaavaan ja pyydä FKA:lta
vakuutustodistus, josta käy ilmi, että vakuutuksesi on ollut voimassa tapahtumahetkellä.
2. Jos tarpeen, mene lääkäriin ja ilmoita lääkärille, että sinulla on kendovakuutus
TURVA
vakuutussopimus 700 499
sop.nro 553-0177886-1/Turva
Maksa hoitokulut ym. ja säästä kaikki kuitit (lääke, lääkäri, sairaala, hoito, kuljetukset). HUOM: Tarvitset
vakuutussopimuksen numeroa myös korvaushakemusta tehdessäsi!
Liiton vakuutus korvaa yleisen sairaanhoidon myös yksityisellä lääkärillä, kunhan kustannukset pysyvät
kohtuullisina. Suurempia toimenpiteitä varten (leikkaukset ja laajat tutkimukset) vaaditaan vakuutusyhtiön
maksusitoumus.
3. Täytä korvaushakemus vakuutusyhtiön nettisivulla tai ilmoita asiasta postitse tai puhelimitse:
http://www.turva.fi/NR/rdonlyres/A1FC0240-4121-45C2-81225D635B1164B8/0/Yksityistapaturmasairauskuluvakuutus.pdf
tai pyydä tulostettava lomake FKA:n vakuutusvastaavalta.
Täytä korvaushakemus ja liitä kuitit sekä vakuutus- ja harjoitusten vetäjän todistus (ota kopiot itsellesi)
hakemukseen. Lähetä paperinen korvaushakemus TURVA:n konttoriin Tampereelle osoitteella:
KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA,
INFO: YTKOR,
TUNNUS: 5017204,
00006 VASTAUSLÄHETYS
HUOM: Jos täytät korvaushakemuksen verkossa, muista mainita hakemuksessa, että lähetät tarvittavat
todistukset (harjoitusten vetäjän ja FKA:n todistukset) ja kuitit perästä postitse.
Voit myös soittaa Turvan palvelunumeroon 010 19 5108 arkisin klo 9 - 17.
Turvan omilla verkkosivuilla on mainittu lisää neuvoja tapaturmien varalle:
http://www.turva.fi/turva/Yksityisasiakkaat/Korvaukset/Tapaturma/
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