VAKUUTUSTIEDOTE SEUROJEN TOIMIHENKILÖILLE
Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry on tehnyt keskitetyn vakuutussopimuksen vakuutusyhtiö
TURVA:n kanssa kendo-, iaido- ja jodotapaturmien varalle. Kendovakuutus on voimassa Suomessa
kendoseurojen ja kendoliiton järjestämissä harjoituksissa ja kilpailuissa. 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 ulkomaanmatkoja. Ne on sovittava erikseen vakuutusyhtiön kanssa.
Jokaisella kendoharrastajalla täytyy olla jokin vakuutus nimenomaan kendoharjoituksissa
tapahtuvien vahinkojen varalta. Jos harrastaja ei ota FKA:n vakuutusta täytyy jäsenseurojen
varmistaa, että harrastajan joku toinen vakuutus kattaa kendotapaturmat. Suosittelemme kirjallisen,
allekirjoitetun selvityksen pyytämistä harrastajalta. Jos koko seuralla on vakuutus esim. toisen
lajiliiton kautta, riittää ilmoitus FKA:n vakuutusvastaavalle tästä.

HUOM: FKA:n vakuutus TURVAssa on minimiturva, joka on suunnattu erityisesti lajin juuri
aloittaneille ja harrastelijoille, joita ei voi velvoittaa maksamaan satojen eurojen vakuutusturvia
vuodessa. Kilpatasolla tai muuten aktiivisesti FKA:n lajeja harjoittelevat altistuvat suuremmille
riskeille harjoittelussaan, erityisesti kendon piirissä. Siksi FKA suosittelee, että
aktiiviharrastajat kilpailuttavat omatoimisesti vakuutuksensa. Kattava tapaturmavakuutus,
josta on poistettu urheilurajoitus maksaa arviolta n. 200 euroa vuodessa/henkilö.
Käytännössä vakuutuksien laskutus- ja tilitys hoidetaan seuraavasti:
Jokainen jäsenseura kerää tarvittavat henkilötiedot jäseniltään ja ylläpitää omaa
vakuutusrekisteriään. Liitto ylläpitää omaa jäsen- ja vakuutusrekisteriään seurojen ilmoituksiin
perustuen.
Jokaisen vuoden tammikuun loppuun mennessä lähettää kukin seura Kendoliittoon täydellisen
luettelon ”vanhoista jäsenistä”, jotka ottavat kendovakuutuksen koko vuodeksi kerrallaan. Täytetty
sähköinen lomake lähetetään FKA:n vakuutusvastaavalle, joka toimittaa tiedot edelleen TURVA:an.
Tiedot toimitetaan eteenpäin kun vakuutusmaksu näkyy Kendoliiton tilillä. Vuosivakuutus maksaa
20 euroa ja se on voimassa seuraavan vuoden tammikuun loppuun saakka.
Alkeiskurssilaisten jäsenmaksu, 20 euroa, sisältää kuluvan vuoden vakuutuksen. Liiton jäsen voi olla
vain kerran alkeiskurssilaisstatuksella. Jos jäsen aloittaa alkeiskurssin useampana vuotena uusiksi,
katsotaan hänet toisesta kerrasta alkaen vanhaksi jäseneksi. Alkeiskurssilaisista kerätään heti kurssin
alussa nimilista vakuutuslomakkeelle, joka toimitetaan välittömästi Kendoliiton yhteyshenkilölle.
Myöhemmin joukkoon liittyneet ilmoitetaan Kendoliittoon sitä mukaan kun ilmaantuvat kurssille.
Periaatteena on, että kun jäsenmaksu on FKA:n tilillä sekä vakuutetun nimi FKA:n ja
vakuutusyhtiön tiedossa, henkilö on vakuutettu.
Seurat ovat velvollisia jakamaan vakuutuksen ottaneille FKA:n vakuutustiedotetta
harrastajille. Seurojen johtohenkilöt ja harjoitusten vetäjät ovat velvollisia kertomaan
vakuutuksesta sekä toimimaan yhdyshenkilöinä.

Huolehdittehan aina jäsentenne vakuutukset viivyttelemättä kuntoon!
Vakuutusyhtiö TURVA:n yhteystiedot:
Vakuutusyhtiö TURVA Pääkonttori
PL 117 ( Järvensivuntie 3)
33100 Tampere
www.turva.fi
asiakaspalvelu@turva.fi

FKA:n yhteyshenkilö
Sanna Saikkonen
Pinojenmäenkuja 6
14770 Eteläinen
sanna.saikkonen@hameentoimistopalvelut.fi
gsm: 050 516 7234

Korvausasiakkaiden palvelunro:
010 19 5108 (ma-to klo 9.00-17.00 ja pe klo 9.00-16.00)
Fax: (03) 2313 9345
FKA:n asioimistunnus TURVA:ssa: 700 499, sopimuksen numero 553-0177886-1

