Pardian jäsenilleen ottama vakuutusturva vuonna 2018
Vapaa-ajan vakuutusturva
Jäsenenä saat jäsenmaksuun sisältyvän vapaa-ajan

tapaturma- sekä matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen. Vakuutusturvan hoitaa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.
Vakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki alle 68-vuotiaat jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet*, jotka asuvat
vakinaisesti kalenterivuosittain yli 6 kk Suomessa ja
joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka
kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutusturvan voimassaolo on sidottu jäsenyyteesi. Vakuutusturvat päättyvät sen vakuutuskauden lopussa,
jonka aikana täytät 68 vuotta.

Jäsenkorttisi toimii vakuutuskorttina. Jäsenetuvakuutusten yksityiskohtaisista ehdoista saat tarkemmat tiedot internetistä www.if.fi/pardia, puhelimitse
010 191919 (klo 8–20).

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Tapaturman hoitokulut vuonna 2017 ovat enintään
10 505 €/vahinkotapaus, omavastuu 0 €. Pysyvän
tapaturmasta johtuvan haitan korvaus on enintään
19 505 €. Tapaturmaisen kuoleman sattuessa omaisille maksetaan 19 505 €. Vakuutusturvat ovat voimassa
kaikkialla maailmassa vapaa-aikana.
Vakuutus ei ole voimassa, kun osallistut urheiluliiton
tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai
harjoituksiin tai harjoittelet valmennusohjelman mukaisesti tai kun harrastat ehdoissa erikseen mainittuja
urheilulajeja. Katso tarkemmin osoitteesta www.if.fi/
pardia > Henkilövakuutusehdot.

Vapaa-ajan matkustaja- ja matkatavaravakuutus
Vakuutus on voimassa yksittäisillä enintään 45 vrk
kestävillä vapaa-ajan matkoilla, myös kotimaassa.
Kotimaanmatkalla tarkoitetaan sellaista normaalin
päivittäisen elinympäristösi ulkopuolelle (koti-, työ-,
vapaa-ajan asunto- tai opiskelupaikkakunta sekä näiden väliset matkat) linnuntietä yli 50 km:n etäisyydelle tehtävää vapaa-ajan matkaa, joka sisältää menon matkakohteeseen, oleskelun siellä sekä paluun.
Vanhempansa mukana matkustavat alle 20-vuotiaat
lapset/nuoret ja lapsenlapset sisältyvät vanhempiensa
vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden
vakuutuksen perusteella.
Vakuutuksesta korvataan matkan aikana syntyneen
sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja
ilman euromääräistä ylärajaa, mukaan lukien Ifin
hyväksymä sairauskuljetus Suomeen. Matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä aiheutuneita kuluja
korvataan vakuutusehtojen mukaisesti. Matkustajaturvan voimassaolo urheilutoiminnassa on rajoitettu.
Matkatavaravakuutuksesta vahinkotapahtumaa kohden korvataan enintään 941 €, omavastuu 50 €. Matkatavaravakuutukseen sisältyy myös Matkavastuu- ja
-oikeusturvavakuutus. Korvausmäärä Matkavastuuvakuutuksesta on vahinkotapahtumaa kohden enintään 170 000 €, omavastuu 50 €. Vastaavat summat
ovat Matkaoikeusturvavakuutuksessa enintään 8 500
€ ja omavastuu 15 % maksetusta korvauksesta, kuitenkin vähintään 170 €.
Ulkomailla tavallisimmissa turistikohteissa saat
maksuttoman hoidon näyttämällä jäsenkorttia, josta
ilmenee vakuutuksen numero ja voimassaoloaika.
Tulosta matkalle lähtiessäsi mukaasi matkakohteesi
sopimuslääkäriluettelo osoitteesta www.if.fi/pardia >
Jäsenvakuutukset.
Jos matkalla tarvitset kiireellisesti neuvoja, soita Ifin
Korvauspalveluun 010 191818 (ulkomailta +358 10
91818) ma–pe klo 9–18, Vahinkopäivystys 24 h iltaisin ja viikonloppuisin kiireellisissä vahinkotapauksissa 0800 1 3800 (+358 800 1 3800).

Ammatillinen vastuu- ja
oikeusturvavakuutus
Pardia on solminut Ifin kanssa ammatillisen vastuuja oikeusturvavakuutuksen. Palvelussuhteen ongelmissa käänny aina ensin luottamusmiehesi puoleen.
Hän on työyhteisön asiantuntija, joka toimii sinun ja
järjestösi edustajana työpaikalla ja jonka tehtävänä
on huolehtia siitä, että työnantaja noudattaa sovittuja
sopimuksia ja palvelussuhteen ehtoja.
Vastuuvakuutuksesta korvataan työssäsi ulkopuoliselle aiheuttamasi henkilö- ja esinevahinko, josta olet
vahingonkorvaus-, työsopimus- tai voimassaolevan
oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutusmäärä
on henkilö- ja esinevahingossa 100 000 €, varallisuusvahingoissa 42 000 €. Vastuuvakuutuksessa
omavastuuosuus on jokaisessa vahinkotapahtumassa
100 €.
Oikeusturvavakuutuksesta korvataan välttämättömät
ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikustannuksesi työ-, virka- tai palvelussuhteeseesi liittyvissä
riita- ja rikosasioissa. Vakuutusmäärä on 17 000 €
vahinkotapahtumaa kohti. Oikeusturvavakuutuksessa omavastuu on 15 % vahingon määrästä, kuitenkin
vähintään 200 €.
Vakuutuksissa noudatetaan vakuutusyhtiön kulloinkin voimassaolevia vakuutusehtoja. Jos vahinko sattuu tai tarvitset oikeusturvaa, ota yhteyttä luottamusmieheesi tai Pardian lakimieheen.

Järjestövakuutus
Järjestövakuutus on voimassa järjestötehtävissä sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Jos sinulle
sattuu järjestötehtävissä vahinko, ota yhteyttä tilaisuuden järjestäneeseen tahoon.

Voit täydentää vakuutusturvaasi:

- ottamalla Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan
Primus-henki- ja tapaturmavakuutuksen itsellesi ja
perheellesi (www.henkivakuutuskuntoon.fi)
- hyödyntämällä Järjestöasiakkaan If Keskittäjäalennuksia.

Uusi If Etuohjelma palkitsee
If on uudistanut asiakasetuja. Edut kasvavat asiakkuutesi mukana. Etuja saat jo kotivakuutuksella tai
henkilö- tai pakettiauton kaskolla, kun käytössäsi on
Ifin paperiton palvelu.
Alennusta vakuutusmaksuista
Etuohjelman korkeimmalla tasolla saat vakuutuksistasi alennusta 16 %.
If Omavastuurahaa vahingottomista vuosista
Sinulle kertyy If Omavastuurahaa vahingottomilta
vuosilta jopa 40 euroa vuodessa, aina 200 euroon
asti. Omavastuurahalla voit pienentää omavastuuta
vahingon sattuessa.
Oma palveluneuvoja
Etuohjelman korkeimmalla tasolla saat halutessasi
Oman palveluneuvojan. Hän auttaa sinua henkilökohtaisesti vakuutusasioissasi. Oman palveluneuvojan saat käyttöösi If Kansiossasi.
Vahinkoilmoituksen voit tehdä osoitteessa www.if.fi
tai puhelimitse 010 191818 (ma–pe klo 8.00–18.00,
henkilövahingot klo 9.00–18.00).

*Vakuutettuina ovat seuraavien liittojen jäsenet ja toimihenkilöt:
Alkoholialan toimihenkilöt ATH, Henkilöstöunioni HU, Kelan toimihenkilöt KTH, Maataloustoimihenkilöjärjestöjen Liitto MTJL, Maanmittauslaitoksen tekniset MATE, ProUnioni, Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry, Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattiliitto STEKA, Suomen Tietoliikennetekniset
ST, Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL, ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL.
Lisäksi vakuutettuina ovat seuraavien toimihenkilöt: Pardia ry, Työttömyyskassa Statia, JATTK-työttömyyskassa.

