
Turun kaupunki
Vahingon sattuessa

Koulussa sattuneet tapaturmat

Turun kaupunki on vakuuttanut yksityistapaturmava-
kuutuksella koululaiset LähiTapiolassa 1.1.2016 alkaen.
Vakuutus on voimassa myös koulumatkoilla.

Vakuutusnumero on 353- 4714979-U

Mikä on tapaturma?
Tapaturma on äkillinen tapahtuma, joka johtuu ulkoi-
sesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle ruumiinvamman
hänen sitä tahtomatta.

Minne lääkäriin?
Jos koulussa sattuu tapaturma, voi lapsen viedä hoi-
dettavaksi julkiselle tai yksityiselle sektorille. Jos tapa-
turmavamman hoitamiseksi on ehdotettu leikkausta tai
toimenpidettä, korvattavuus selvitetään etukäteen Lä-
hiTapiolasta hoitavan lääkärin kirjoittaman E-lääkärin-
lausunnon avulla.

Tarvittaessa saat koululta todistuksen yksityistapatur-
mavakuutuksen voimassaolosta, jolloin hoitolaitos voi
laskuttaa yksittäisiä lääkärikäyntejä suoraan LähiTa-
piolalta (suoralaskutus ei koske muita kuluja, esim. lää-
kekuluja).

Vakuutusmäärät (v. 2022, muuttuvat indeksin
mukaan)
• Hoitokulut enintään 10 131 euroa
• Pysyvän haitan turva 20 263 euroa
• Kuolemantapausturva 5 066 euroa

Kela-korvaus
Esitä hoitolaitoksissa ja apteekeissa Kela-kortti, jolloin
laskusta vähennetään sairausvakuutuslain mukaiset
korvaukset. Jos Kela-korttia ei ole asioidessa mukana,
hae sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset itse Ke-
lasta ennen korvauksen hakemista LähiTapiolasta.

Mitä vakuutuksesta korvataan?
Esimerkiksi:
· Tapaturmavamman tutkimuksesta ja hoidosta

syntyneet kulut siltä osin, kuin niistä ei ole tai olisi
ollut oikeutta korvaukseen jonkin lain perusteella

· Lääkärin määräämät reseptilääkkeet
· Matkakulut tutkimuksiin ja hoitoihin

Jokainen yksityistapaturmavahinko käsitellään tapaus-
kohtaisesti vakuutusehtojen perusteella.

Korvausten hakeminen
Koululaiselle sattuneesta tapaturmasta vahinkoilmoi-
tuksen tekee koulu tai kunta.

Korvausta aiheutuneista kuluista voi hakea vaivatto-
mimmin osoitteessa www.lahitapiola.fi/yritys/hae-kor-
vausta (Henkilövahinkoà Julkis - ja muissa yhteisössä
sattunut tapaturmaà� Julkis – ja muiden yhteisöjen-
tapaturmavakuutus) tai lähettämällä kuitit sähköpos-
titse osoitteeseen yritysten.henkilovahingot@lahita-
piola.fi (yhteys on suojaamaton).

Säilytä kaikki vahinkoon liittyvät tositteet vuoden ajan.
Tarvittavat liitteet tarkentuvat, kun vahinkoilmoitus on
tehty korvauspalveluun. Ilmoitamme, mikäli tarvit-
semme vahinkoon liittyviä tositteita.

Soita meille
Voit soittaa korvauspalvelunumeroomme 09 453 3222
arkisin klo 8-16. Korvauspalvelusta saat tarkempaa tie-
toa kulujen korvattavuudesta sekä korvausten rajoituk-
sista. Tallennamme kaikki korvausasiointiin liittyvät pu-
helut.

Lisätietoja saa myös sähköpostitse osoitteesta yritys-
ten.henkilovahingot@lahitapiola.fi.Yhteys on suojaa-
maton.


