
Vihdin kunta
1.1.2015

Vihdin kunta on vakuuttanut yksityista-
paturmavakuutuksella koululaiset ja päi-
vähoitolapset LähiTapiolassa 1.1.2015
alkaen. Vakuutusnumero on 353-
4653399-C.

Mikä on tapaturma?
Tapaturma on äkillinen tapahtuma, joka
johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa va-
kuutetulle ruumiinvamman hänen sitä tah-
tomatta.

Minne lääkäriin?
Jos koulussa tai päiväkodissa sattuu tapa-
turma, voi lapsen viedä hoidettavaksi julki-
selle tai yksityiselle sektorille.

Jos tapaturmavamman hoitamiseksi on
ehdotettu leikkausta tai toimenpidettä,
korvattavuus selvitetään etukäteen Lähi-
Tapiolasta hoitavan lääkärin kirjoittaman E-
lääkärinlausunnon avulla. Tapaturmavam-
man hoitokuluja korvataan enintään 5000
euroa.

Kela-korvaus
Esitä hoitolaitoksissa ja apteekeissa Kela-
kortti, jolloin laskusta vähennetään saira-
usvakuutuslain mukaiset korvaukset. Jos
Kela-korttia ei ole asioidessa mukana, hae
sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset
itse Kelasta ennen korvauksen hakemista
LähiTapiolasta. Korvaus Kelasta on haetta-
va myös sairaankuljetusten osalta (esim.
matkat tutkimuksiin ja hoitoihin omalla au-
tolla tai taksilla).

Mitä vakuutuksesta korvataan?
Esimerkiksi:

-   Lääkärikäynnit
-   Tutkimukset ja toimenpiteet
-   Lääkekulut
-   Matkakulut tutkimuksiin ja hoitoihin
-  Hoitoa vaatineen tapaturman yhteydessä
rikkoutuneet silmälasit (max. 500 euroa)
-  Koulukyydit, jos vakuutettu ei pysty kul-
kemaan kouluun normaalilla tavalla tapa-
turmavamman vuoksi, ole yhteydessä Vih-
din kunnan yhteyshenkilöön (Aroketo Vir-
ve). Asiasta tulee olla lääkärinlausunto.

Jokainen yksityistapaturmavahinko käsitel-
lään tapauskohtaisesti vakuutusehtojen
perusteella.

Korvausten hakeminen
Koululaiselle tai päivähoitolapselle sattu-
neesta tapaturmasta vahinkoilmoituksen
tekee koulu tai päiväkoti. Vanhemmat ha-
kevat korvaukset suoraan LähiTapiolasta.

Neuvonta
Voit soittaa korvauspalvelunumeroomme
09 453 2316 arkisin klo 8-17. Korvauspalve-
lusta saat tarkempaa tietoa kulujen korvat-
tavuudesta sekä korvausten rajoituksista.

Lisätietoja saa myös sähköpostitse osoit-
teesta
yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi.

Vihdin kunnan yhteyshenkilöt:
Virve Aroketo (koulu)
Sari Parikka (päivähoito ja esiopetus)

Koulussa ja päivähoidossa sattuneet tapaturmat
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Vihdin kunta on vakuuttanut peruskoulun ja lukioiden oppilaat matkustajavakuutuksel-
la 1.1.2015 alkaen. Vakuutusnumero on 353-4653434-H. Vakuutus on voimassa koulu-
jen opetussuunnitelman mukaisilla matkoilla ulkomailla.

Matkustajavakuutuksesta korvataan
- matkasairaus tai -tapaturma
- matkan peruuntuminen ja keskeytyminen
- matkalta myöhästyminen

Vakuutustodistus matkaa varten
Saat matkustajavakuutustodistuksen koulun yhteyshenkilöltä.

Miten toimia ulkomailla?
Voit hakeutua ulkomailla mihin tahansa hoitolaitokseen, jos sairastut tai sinulle sattuu
tapaturma. Jos haluat tietää lähimmän hoitolaitoksen matkakohteessa, ota yhteyttä
LähiTapiolan hätäpalveluun.

Asiointi ulkomaalaisissa hoitolaitoksissa onnistuu useimmiten ilman omaa rahaa. Mak-
su hoituu vaivatta suosituimmissa turistikohteissa, kun esität hoitolaitoksessa vakuu-
tustodistuksen ja tällöin lasku tulee suoraan LähiTapiolaan. Kaikissa ulkomaalaisissa
hoitolaitoksissa LähiTapiola ei kuitenkaan ole tunnettu, joten pääsääntöisesti hoitolai-
tokset edellyttävät maksusitoumusta vakuutusyhtiöltä. Pienet kulut kannattaa tällöin
maksaa itse ja hakea niistä korvaus matkan jälkeen. Suuremmissa kuluissa soita Lähi-
Tapiolan hätäpalveluun, jolloin otamme vahinkoasian hoidettavaksi.

Matkahätäpalvelu
Hätäpalvelu palvelee 24 h/vrk numerossa 0800 0 4531. Puhelu on kotimaasta soitetta-
essa maksuton. Ulkomailta soitettaessa numero on +358 800 0 4531. Hätäpalvelussa
saat palvelua suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Peruskoulun ja lukioiden oppilaiden matkustajavakuutus


