
450i940f  OP Vakuutus Oy
Gebhardinaukio 1, 00013 OP

Y-tunnus 1458359-3, kotipaikka Helsinki

Vakuutuksen korvaukset

Hoitokorvaus 15 000 €

Haittakorvaus 30 000 €

Kuolinkorvaus 8 500 €

Vakuutusmaksu /tapahtuma 1 € / hlö

Toimintaohjeet
Vakuutukseen liittyminen
1. Tapahtumavakuutuksen myöntää Suomen Ampumaurheiluliitto järjestäjän (SAL:n alue tai seura) perustellusta  

esityksestä 
2. Vakuutus on tarkoitettu ns. avoimien ovien tapahtumiin, koululuokkien lajikokeiluihin, yritystilaisuuksiin tms. ns.  

kertaluonteisiin ampumatapahtumiin. Tämä vakuutus ei ole voimassa kilpailuissa – se ei anna kilpailuoikeutta eikä 
korvaa mitään SAL:n lisenssiä eikä se ole voimassa seuran järjestämässä koulutus- tai kurssitapahtumassa

3. Tuoteseloste lähetetään liitosta tapahtuman järjestäjälle sähköisesti. 
4. Mikäli tapahtuman osallistujat ovat etukäteen tiedossa (esim. etukäteen varattu tilaisuus yrityksen henkilöstölle,  

koulun oppilaille), tapahtuman järjestäjä lähettää liittoon tiedot osallistujista (nimi,osoite,syntymäaika) ennen tapahtu-
maa. Jos osallistujat ilmoittautuvat ”ampumakokeiluun” vasta tapahtumapaikalla, osallistujien tiedot lähetetään liittoon 
heti tapahtuman jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä osoitteella Suomen Ampumaurheiluliitto/Tapahtumavakuutus, 
Radiokatu 20, 00240 Helsinki, 30.1.2018 alkaen Valimotie 10, 00380 Helsinki tai  
sähköpostilla kirsi.kankaanmaki@ampumaurheiluliitto.fi

5. Henkilöt ovat vakuutettuina vain, jos he ovat ennen suoritustaan antaneet pyydetyt tiedot itsestään.
6. Tapahtuman vakuutusmaksu maksetaan liiton tilille laskua vastaan.

Vakuutus on voimassa kaiken ikäisille tapahtuman aikana enintään 2 päivää. Vakuutuksessa noudatetaan Sporttitur-
van vakuutusehtoja L1801.

Kertavakuutus on voimassa Ampumaurheiluliiton ns. kertaluonteisissa ampumatapahtumissa Suomessa 

Vakuutetut, joiden vakinainen asuinpaikka ei ole Suomi ja vahinko sattuu Suomessa: hoitokulujen korvaamisen edellytyk-
senä on, että tutkimus ja hoito on aloitettu Suomessa ja ne ovat lääkärin määräämiä.

Vakuutus ei ole voimassa tapahtumiin liittyvillä meno- ja paluumatkoilla eikä ei ole voimassa muissa urheilulajeissa.

Vakuutuspäätös tehdään automaattisesti antamiesi tietojen perusteella maksaessasi vakuutusmaksun. Voit tutustua 
tarkemmin henkilötietojen käsittelyyn www.uusi.op.fi/tietosuoja/.

Suomen Ampumaurheiluliitto Ry /Tapahtumat
Sporttiturva 1.1.2018 - 31.12.2018

Vakuutusnumero 06-221870
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