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Suomen Moottoriliitto Ry
Pohjola Sporttiturva 1.1.2023 - 31.12.2023 Vakuutusnumero 06-21982

Vakuutuksen korvaukset €
Hoitokorvaus 15 000

Haittakorvaus 30 000

Kuolinkorvaus 8 500

Toimintaohjeet
Vakuutukseen liittyminen
1. Tapahtumavakuutuksen myöntää liiton puolesta tapahtuman järjestäjä, joka on perustellusta esityksestä saanut oikeuden 

sen käyttämiseen kyseessä olevassa tapahtumassa.
2. Tuoteseloste lähetetään tapahtuman järjestäjälle
3. Tuoteselosteeseen merkitään osallistujan nimi, syntymäaika ja osoite
4. Tapahtuman järjestäjä lähettää osallistujien tiedot postitse liiton toimistoon tapahtumaa seuraavana ensimmäisenä 

arkipäivänä osoitteeseen: Suomen Moottoriliitto, Nuijamiestentie 5 A 10, 00400 Helsinki. Tapahtuman vakuutusmaksu 
maksetaan liiton tilille viimeistään tapahtumapäivänä.

IBAN: FI69 1454 3000 1014 39
BIC: NDEAFIHH
Viitteeksi tapahtuman nimi.

Vakuutus on voimassa (2005 ja myöhemmin syntyneillä henkilöillä) Moottoriliiton tai sen jäsenseuran tapahtumissa Suomes-
sa. Vakuutus on voimassa vain siinä tapahtumassa, jota varten se on otettu. Vakuutus ei ole voimassa tapahtumiin liittyvillä 
meno- ja paluumatkoilla. Vakuutuksessa noudatetaan Sporttiturvan vakuutusehtoja L2204.

Tietosi ovat luottamuksellisia
Käsittelemme henkilötietojasi voimassa olevien säädösten ja tietosuojalausekkeen ja -selosteen mukaisesti. Vakuutuspäätös 
tehdään automaattisesti antamiesi tietojen perusteella maksaessasi vakuutusmaksun. Vahingon sattuessa mahdollinen auto-
maattinen päätös korvauksesta perustuu antamiisi vahinkoa koskeviin tietoihin, vakuutusehtoihin ja asiakasrekisteriimme.
Lue tietosuojasta lisää www.op.fi/tietosuoja.
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Suomen Moottoriliitto Ry
Nuijamiehenkatu 5 A 10

00400 Helsinki
www.moottoriliitto.fi

Pohjola Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3

Helsinki, Gebhardinaukio 1, 00013 OP
Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta

Valvontaviranomainen: Finanssivalvonta, www.fiva.fi

Sattuiko vahinko? Ota yhteys  
Pohjola Terveysmestari -palveluun

Saat Pohjola Terveysmestarilta maksutonta terveysneuvontaa ja hoidon tar-
peen arviointia. Terveydenhuollon asiantuntija varaa sinulle tarvittaessa ajan 
etälääkärille tai lääkärikumppanimme vastaanotolle.

Terveysmestari varmistaa maksullisten lääkäripalvelujen yhteydessä mitä 
vakuutuksesi kattaa ja hoitaa korvausasian puolestasi. Maksat korvattavasta 
hoidosta paikan päällä vain mahdollisen omavastuun.

Jos lääkärikäyntiä ei tarvita, saat selkeät kotihoito-ohjeet, joiden avulla hoidat 
itsesi kuntoon.

Palveluaikojen ulkopuolella tai kiireellisissä tapauksissa voit mennä mihin ta-
hansa lääkäriin tai sairaalaan saadaksesi ensiapua. Maksa kulut ensin itse  
ja tee sitten vahinkoilmoitus OP-mobiilissa tai op.fi-palvelussa. 

Pohjola Terveysmestari palvelee sovelluksessa ja puhelimitse 0100 5225. 
Puhelun hinta on normaali matkapuhelin- tai paikallisverkkomaksu. Pohjola Terveysmestari -palvelun tuot-
taa Pihlajalinna Omasairaala Oy.


