
Suomen Journalistiliitto
• Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus liiton jäsenille ja 

toimihenkilöille

• Vapaa-ajan ryhmämatkavakuutus liiton jäsenille ja 
toimihenkilöille sekä vakuutetun mukana matkustavat 
alle 18- vuotiaat lapset



Vapaa-ajan ryhmätapaturma-
vakuutus jäsenille

Vakuutetut:
Vakuutettuja ovat kaikki alle 70-vuotiaat Suomen 
Journalistiliiton jäsenet ja toimihenkilöt, joiden 
vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat 
Suomen sairausvakuutuslain piiriin.

Vakuutuksen voimassaolo:
Vakuutus on voimassa vapaa-ajalla kaikkialla 
maailmassa.

Vakuutus päättyy, jos vakuutettu ei enää kuulu 
vakuutettuun ryhmään.



Ryhmätapaturman sisältö

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

 Hoitokulut        10 200 euroa
 Haittakorvaus  40 500 euroa
 Tapaturmainen kuolema  10 200 euroa

Tarkemmat tiedot vakuutuksesta löydät tuote-esitteestä ja 
vakuutusehdoista. Lisätietoa vakuutuksesta löydät myös osoitteessa 
www.fennia.fi.



Vapaa-ajan ryhmämatkavakuutus 
jäsenille

Vakuutetut: 
Vakuutettuja ovat Journalistiliiton jäsenet, joiden 
vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka 
kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. 

 Vakuutettuina ovat nimetty henkilö ja hänen 
kanssaan samalla matkalla mukana olevat alle 
18- vuotiaat lapset

 Vakuutus päättyy, jos vakuutettu ei enää kuulu 
vakuutettuun ryhmään.



Matkavakuutuksen sisältö

Hoitokulut
 Hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylärajaa
 Vakuutuksessa ei ole omavastuuta
 Matkasairauden hoitokuluja korvataan enintään 90 päivää hoidon alkamisesta
 Matkatapaturman hoitokuluja korvataan enintään 3 vuotta tapaturman 

sattumisesta
 Sisältää etukäteen hyväksytyn kotiinkuljetuksen ambulanssilennolla 

matkasairauden yllättäessä

Sisältää korvauksen matkatapaturman aiheuttamasta kuolemasta ja 
täydestä pysyvästä haitasta 
 Kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta täydestä 
 pysyvästä haitasta 12 000 euroa

 Kertakorvaus tapaturman tai yleisvaarallisen tartuntataudin aiheuttamasta 
kuolemasta 2 400 euroa



Matkustajavakuutuksen sisältö

Evakuointi ja kriisiturva
• Välittömät ylimääräiset matka- ja majoittumiskulut jotka aiheutuvat 

kuljetuksesta lähimpään turvalliseen paikkaan tai Suomeen (2000 € 
vakuutettua/matkaa kohden)

• Korvaus lääkärin määräämistä psykoterapeutin tai psykiatrin Suomessa 
antamasta psykoterapiasta (5 käyntiä vahinkoa kohden)

Muuta vakuutukseen sisältyvää
• Matkan peruuntuminen
• Matkan keskeytyminen
• Matkalta myöhästyminen

Tarkemmat tiedot vakuutuksesta löydät tuote-esitteestä ja vakuutusehdoista. 
Lisätietoa vakuutuksesta löydät myös osoitteessa www.fennia.fi.



Miten voit hakea korvausta, jos maksoit itse?

Itse maksamistasi kuluista (esimerkiksi 
lääkekulut) voit hakea korvausta sähköisesti 
osoitteessa www.fennia.fi/omafennia.

Kirjaudu Oma Fenniaan kotitalousasiakkaana 
ja täytä korvaushakemus. Tarvitset ilmoitusta 
varten vakuutusnumeron.  

Yhteystiedot

FenniaHoitaja 

010 503 5000 (joka päivä 7-23). FenniaHoitaja 
varaa ajan Fennian yhteistyökumppanille.

Fennian korvauspalvelu

Fennian korvauspalvelu palvelee arkisin 
numerossa 010 503 5022. 

Soita FenniaHoitajalle

FenniaHoitaja neuvoo ja 
varaa ajan lääkäriin

Lasku käynnistä tulee 
Fenniaan.

Ohjeet 
vahinko-
tilanteisiin 
Suomessa



Oma Fennia
Itse maksamistasi kuluista voit tehdä 
korvaushakemuksen sähköisesti osoitteessa 
www.fennia.fi/omafennia.

Kirjaudu Oma Fenniaan kotitalousasiakkaana ja 
täytä korvaushakemus. Tarvitset ilmoitusta 
varten yrityksen y-tunnuksen tai 
vakuutusnumeron.  

Entä jos tarvitsen sairauteen tai 
tapaturmaan hoitoa Suomessa?
FenniaHoitaja on apunasi Suomessa kaikissa 
sairauksiin ja tapaturmiin liittyvissä kysymyksissä. 
FenniaHoitaja varaa ajan hoitoon Fennian 
yhteistyökumppanille.

( 010 503 5000 ,palveluajat joka päivä 7-23). 

Korvauspalvelumme palvelee arkisin numerossa 010 503 5022 (henkilövahingot) ja 010 503 5031 (matkatavaravahingot)

Soita Fennian Reissuapu 
24h 

+358 10 503 5503

Fennian Reissuapu 24h 
auttaa, kun sairastut tai 
sinulle sattuu tapaturma 

ulkomailla.

Palvelu on apunasi myös 
esimerkiksi 

matkajärjestelyissä 
matkasi keskeydyttyä.

Ohjeet 
vahinko-
tilanteisiin 
Ulkomailla


