
Aktiivivakuutukset 
Aktiivijäsenenä olet liiton ottaman aktiivien lisävakuutuksen piirissä. Alla olevan tekstin lisäksi löydät 
lisätietoa vakuutuksista Turvan Pron jäsenille räätälöidyiltä vakuutussivuilta. Muista myös, että olet 
vakuutettuna järjestötehtävissä. 

Vakuutettuina ovat: 

• varsinaiset luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut 
• luottamusvaltuutetut 
• Pro-klubien vetäjät, ammattiosaston puheenjohtajat 
• liittohallituksen ja työttömyyskassan hallituksen varsinaiset jäsenet 
• edustajiston varsinaiset jäsenet 
• yhdistysten puheenjohtajat. 

Vakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti: 

• työ- tai vapaa-aikana sattuneen tapaturman hoitokuluja enintään 2 952 euroa, ei omavastuuta 
• työ- tai vapaa-aikana sattuneeseen tapaturmaan liittyen pysyvän haitan korvauksena enintään 23 612 euroa 
• ja kuolemantapauskorvauksen 23 612 euroa 
• vapaa-ajan matkalla kaikkialla maailmassa matkatavaravahingon enintään 2 181 euroa matkaa kohden, omavastuu 50 euroa 
• vapaa-ajan matkalla kaikkialla maailmassa matkavastuuvahingon enintään 185 391 euroa vahinkoa kohden, omavastuu 50 euroa, oikeudenkäyntikuluja enintään 8 

410 euroa vahinkoa kohden. 

Korvauksen hakeminen: 

Aktiivien lisävakuutuksen piiriin kuuluvan tulee hakea vapaa-aikana sattuneesta tapaturmasta korvauksia ensin aktiivien lisävakuutuksesta. Jos sen vakuutuksen perusteella 
hoitokulujen korvausmäärä käytetään loppuun, saman tapaturman hoitokulujen korvaamista voidaan jatkaa kollektiivisesta tapaturmavakuutuksesta. Tällöin vähennetään 
kertaalleen 59 euron omavastuu. Aktiivivakuutuksesta haetaan korvausta suoraan Turvasta. Hakemuksessa tulee mainita luottamustehtävä ja vakuutuksen sopimusnumero. 

 



Vapaa-ajan tapaturmavakuutus 
Vakuutettuna ovat: 

• liiton työssäkäyvät ja työttöminä tai muuten tilapäisesti ilman palkkaa olevat liiton jäsenyhdistysten jäsenet 
• opiskelijajäsenet 

Vakuutus ei koske pysyvästi eläkkeellä olevia jäseniä. Tapaturmavakuutus päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana jäsen jää pysyvästi eläkkeelle tai viimeistään sen 
vuoden lopussa kun jäsen täyttää 70 vuotta. 

Vakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti 

• vapaa-aikana sattuneen tapaturman hoitokuluja enintään 2 952 euroa, 
• pysyvän haitan kertakaikkisena haitta-asteen mukaan enintään 29 516 euroa ja 
• kuolemantapauksessa 10 034 euroa 

Jäsenen omavastuu tapaturman hoitokuluissa on 59 euroa tapaturmaa kohti. 

 

Vakuutus jäsenille järjestötehtävissä 
Vakuutus antaa liiton jäsenille ja luottamustoimisille kattavan turvan matkustettaessa järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa kaikkialla maailmassa. Järjestötehtäviä ovat 
esimerkiksi toimielinten kokoukset, liiton, piirin tai yhdistyksen kesä- ja talvipäivät ja koulutustilaisuudet. 

 

 



Matkustajavakuutus 
Vakuutettuna ovat:  

• liiton työssäkäyvät jäsenet ja työttöminä tai muuten tilapäisesti ilman palkkaa olevat liiton jäsenyhdistysten jäsenet 
• opiskelijajäsenet 
• palvelumaksun maksaneet tai vapaajäsenyyden ansainneet eläkeläiset 
• vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat perheenjäsenet (omat lapset sekä vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat lapset) 

Vakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti 

• enintään 45 vuorokauden pituisilla yhdenjaksoisilla vapaa-ajan matkoilla (koti- ja ulkomailla) sattuneen 
tapaturman tai matkasairauden aiheuttamat hoitokulut ilman omavastuuta 

• matkan peruuntumis- ja keskeytymiskuluja sekä 
• Turvan hyväksymän sairaankuljetuksen kotimaahan  

Matkustajavakuutusedut koskevat liiton jäseniä, joilla on varsinainen asunto ja koti Suomessa, ja jotka pääasiallisesti 
oleskelevat täällä. Matkatavarat eivät ole vakuutettuna. 

Jäsenkorttisi toimii myös matkavakuutuskorttina. Muista pitää se matkalla mukana. 

 


