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Laivahenkilökunnan vapaa-ajan
tapaturmavakuutuksen ehdot
Näitä vakuutusehtoja sovelletaan laivahenkilökunnan vapaa-ajan tapaturmavakuutukseen, jonka
Försäkringsaktiebolaget Alandia myöntää työtapaturma- ja ammattitautilain (lyhenne TyTAL) luvun
25 (459/2015) mukaisesti. Näiden vakuutusehtojen
mukaan voidaan vakuuttaa vapaa-aikana sattuvien
tapaturmien varalta vakuutuksenottajan toimessa
oleva laivahenkilökunta, jonka vakuutuksenottaja on
lakisääteisesti vakuuttanut työtapaturmien varalta.
Tämä vakuutus myönnetään ainoastaan lakisääteisen työajan tapaturmavakuutuksen lisävakuutuksena samassa vakuutusyhtiössä, jossa edellä mainittu
työtapaturmavakuutus on. Tämän vakuutuksen
korvausmuodot ja muu sisältö määräytyvät TyTAL:n,
lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yleisten ehtojen
ja näiden vakuutusehtojen mukaan.
1. Vakuutetut
Vakuutettu on koko laivahenkilökunta tai sen tietty osa. Vakuutettu ryhmä määritellään vakuutuskirjassa.

2. Vakuutuksen laajuus
2.1 Vakuutuksesta korvataan vapaa-ajan tapaturmat lukuun ottamatta kohdissa 7.1 ja 7.2 mainittuja vahinkoja.
2.2 Vakuutus on voimassa vapaa-aikana. Vapaa-aikana pidetään
muita kuin TyTAL:n 21–25 §:ssä tarkoitettuja olosuhteita. Aluksella
oleskelua, kun vakuutettu ei ole työssä, ei katsota työstä johtuvaksi olosuhteeksi, vaan vapaa-ajaksi.
2.3 Vakuutus on voimassa Suomessa ja ulkomailla.

3. Vakuutussopimuksen voimassaolo
3.1 Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen kesken vakuutuskauden. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus lakkautetaan aikaisintaan irtisanomisen tultua vakuutusyhtiön tietoon.
3.2 Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutussopimus, jos
vakuutuksenottaja on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun maksamisen, tai jos vakuutuksenottaja on tahallisesti antanut
korvausasian käsittelyä tai vakuutusmaksun määräämistä varten
vääriä tai puutteellisia tietoja hankkiakseen itselleen tai toiselle
oikeudetonta taloudellista hyötyä.
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy 30
päivän kuluttua irtisanomisen lähettämisestä. Kun irtisanomisen
syy on vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönti, vakuutus ei

kuitenkaan pääty, jos vakuutuksenottaja on maksanut erääntyneen vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä.
Vakuutusyhtiön on annettava vakuutuksen päättymisestä päätös
vakuutuksenottajalle.
3.3 Vakuutus katsotaan päättyneeksi siitä päivästä alkaen, kun
vakuutuksenottaja asetetaan konkurssiin tai kun ulosottomies
on antanut ulosottokaaren mukaisen estetodistuksen vakuutuksenottajan varattomuudesta tai tämän olinpaikan tuntemattomuudesta.
3.4 Tämä vakuutus päättyy ilman erityistä irtisanomista lakisääteisen tapaturmavakuutuksen päättyessä.

4. Vakuutuksenottajan ilmoitusvelvollisuus
Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutusyhtiölle vakuutuksen alkaessa, vakuutuksen voimassaoloaikana tai
vakuutussopimusta päätettäessä tietoja, joilla voi olla merkitystä
vakuutuksen kannalta TyTAL:n 159–160 §:n mukaan.

5. Vakuutusmaksu
5.1 Vakuutusmaksun perusteena käytetään palkkasummaa, josta
vakuutettujen lakisääteisen työajan tapaturmavakuutuksen
maksu on määrätty. Vakuutusmaksu määrätään vakuutusyhtiön
voimassa olevien kyseiselle vakuutuskaudelle vahvistettujen
maksuperusteiden mukaisesti.
5.2 Vakuutuskauden vakuutusmaksun muodostavat ennakkovakuutusmaksu ja tasoitusvakuutusmaksu. Ennakkovakuutusmaksu on suoritettava vakuutusyhtiön määräämänä aikana
vakuutusmaksukausittain etukäteen. Vakuutusyhtiön on vakuutuskauden päätyttyä tarkistettava vakuutusmaksu soveltamalla
kyseiselle vakuutuskaudelle vahvistettuja maksuperusteita sekä
vakuutuksenottajaa koskevaa viimeisintä käytettävissä olevaa
maksuperusteiden edellyttämää tietoa. Jos vakuutuskauden
lopullinen vakuutusmaksu ylittää tai alittaa perityn ennakkovakuutusmaksun määrän, vakuutuksenottajalta peritään tai hänelle palautetaan tasoitusvakuutusmaksuna lopullisen maksun ja
ennakkomaksujen erotus vakuutusyhtiön määräämänä aikana.
Vakuutuksesta peritään kuitenkin vähintään maksuperusteiden
mukainen minimivakuutusmaksu.

6. Korvaukset ja niiden yhteensovitus
6.1 Korvaukset määräytyvät TyTAL:n mukaan.
6.2 Kustannukset vahingon vuoksi tarpeellisesta s airaanhoidosta
korvataan TyTAL:n 8. luvun ja 203 §:n mukaan. Tämän vakuutuk
sen perusteella maksettavasta sairaanhoitokorvauksesta vähenne
tään vahingoittuneelle TyTAL:n 202 §:n mukaan saman vahinkotapahtuman johdosta sairausvakuutuslain nojalla maksettava
korvaus.

6.3 Päiväraha on enintään 28 päivän ajalta vahinkopäivästä lukien sitä lukuun ottamatta samansuuruinen kuin maksettu sairausajan palkka. Vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen perusteella
maksettava TyTAL:n 58 §:n mukainen päiväraha määrätään vakuutuksen ottaneen työnantajan maksaman sairausajan palkan
perusteella.
6.4 Päiväraha perustuu vuosityöansioon, kun on kulunut 28
päivää vahinkopäivästä lukien sitä lukuun ottamatta. Vuosityö
ansioon perustuva päiväraha on 1/360 vahingoittuneen TyTAL:n
71–73 §:n mukaisesta vuosityöansiosta. TyTAL:n 199 § mukaan
vuosityöansio määräytyy vakuutuksen ottaneen työnantajan
työssä saadun työansion perusteella.
6.5 Vapaa-ajan vakuutuksen perusteella ja TyTAL:n 202 §:n
mukaan maksettavasta päivärahasta tehdään laskennallinen
vähennys ajalta, jolta vahingoittuneella on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa saman vahinkotapahtuman
johdosta. Vähennystä ei tehdä sairausvakuutuslain m
 ukaiselta
omavastuuajalta. Vähennys tehdään seuraavan taulukon
mukaisesti:

Päivärahan määrä
vähentämättömänä, €

Vähennys, %

– 100,00

70

100,01 – 120,00

65

120,01 – 150,00

60

150,01 – 175,00

55

175,01 – 210,00

50

210,01 – 260,00

45

260,01 – 340,00

40

340,01 – 500,00

35

500,01 –

30

6.6 TyTAL:n 202 §:n mukaan vapaa-ajan vakuutuksen perusteella
maksettavasta tapaturmaeläkkeestä vähennetään vahingoittuneelle samalta ajalta maksettava sairausvakuutuslain mukainen
päiväraha, muun lain nojalla maksettava työkyvyttömyyseläke ja
sen jälkeinen vanhuuseläke. Edunsaajalle maksettavasta perheeläkkeestä vähennetään vastaavasti muun lain nojalla saman
vahinkotapahtuman johdosta maksettava perhe-eläke.
6.7 Jos vakuutetulla on useampia työnantajia, jotka ovat maksaneet palkkaa tai muita etuuksia työkyvyttömyysaikana, ainoastaan vakuutuksenottaja on oikeutettu saada korvausta maksetusta palkasta tai muusta etuudesta, joka maksetaan päivärahana,
kuntoutusrahana tai tapaturmaeläkkeenä tästä vakuutuksesta.

7. Vahinkotapahtumat, joita ei korvata
7.1 Vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen perusteella ei korvata
ammattitautia (TyTAL 26–29), ammattitautina korvattavaa vamman tai sairauden olennaista pahenemista (TyTAL 30 §), työliike
kipeytymistä (TyTAL 33 §) eikä toisen henkilön tahallaan aiheuttamaa vahinkoa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata sodan,
kapinan tai muun vastaavan aseellisen selkkauksen aiheuttamaa
tapaturmaa.
7.2 Vapaa-ajan vakuutuksen perusteella (TyTAL 201 §) ei korvata
myöskään
a) potilasvahinkolaissa tarkoitettua vahinkoa
b) vahinkotapahtumaa, jonka johdosta vahingoittuneella on oikeus muun lain nojalla tämän lain mukaiseen korvaukseen
c) vahinkotapahtumaa, jonka johdosta vahingoittuneella on oikeus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaiseen
korvaukseen työtapaturmasta tai ammattitaudista
d) liikennevakuutuslaissa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion vastaavassa laissa tarkoitettua liikennevahinkoa
e) raideliikennevastuulaissa (113/1999) tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion vastaavassa laissa tarkoitettua raideliikennevahinkoa
f) tapaturmaa, jos sen sattuessa vakuutetun työnteko vakuutuksenottajan lukuun ja vakuutuksenottajan palkanmaksuvelvollisuus ovat olleet yhdenjaksoisesti keskeytyneenä yli 30 päivän
ajan.
Vakuutuksesta ei myöskään korvata ammattimaisessa urheilemisessa sattunutta vahinkotapahtumaa (TyTAL 12 §).

8. Muutoksenhakuoikeus
8.1 Asianosainen, joka ei tyydy vakuutuslaitoksen päätökseen,
saa hakea siihen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella. Muutoin muutoksenhausta
on voimassa, mitä TyTAL:n 33. luvussa säädetään.
8.2 Asianosainen, joka katsoo, että TyTAL:n perusteella määrätyn
maksun maksuunpano on ollut lain tai sopimuksen vastainen,
saa tehdä siitä kirjallisen perustevalituksen tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunnalle kahden vuoden kuluessa sitä seuraavan vuoden alusta, jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu. Muutoin muutoksenhausta on voimassa, mitä TyTAL:n 33.
luvussa säädetään.

9. Voimaantulo
Nämä vakuutusehdot ovat voimassa 1.1.2016 alkaen.
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