Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutus

Vapaa-aika virkistää ja vaikuttaa hyvinvointiin. Vapaa-aika on tärkeää myös työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta. Hyvä vapaa-aika parantaa elämänlaatua ja auttaa jaksamaan,
mutta vapaa-ajalla sattuu myös suurin osa tapaturmista.
Melan työajan MATA-vakuutus korvaa työssä sattuneet tapaturmat, mutta mitä
jos vahinko sattuukin vapaa-ajalla?

Vapaa-ajan vakuutus täydentää tapaturmaturvaasi
Melan tarjoaa asiakkailleen tapaturmaturvaa myös vapaa-ajalle. Maatiloilla
työ- ja vapaa-ajan erotteleminen on joskus vaikeaa. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus onkin tehty täydentämään työajan MATA-vakuutusta.
Vapaa-ajan MATA-vakuutuksessa ei ole ikärajaa. Ainoa ehto vapaa-ajan
vakuutuksen saamiselle on, että sinulla on voimassaoleva työajan MATAvakuutus. Työajan MATA-vakuutuksesi voi olla joko pakollinen tai
vapaaehtoinen.

Kun vahinko
sattuu, ilmoita
siitä viipymättä
Melaan.

Laske oman
vapaa-ajan MATAvakuutuksesi hinta
Melan nettisivuilla
olevalla vakuutusmaksulaskurilla.

Tyypillisesti vapaa-ajan tapaturmia sattuu
• asuinrakennuksen remonttitöissä
• siivotessa ja keittiöaskareissa
• kauppareissuilla
• urheilussa ja liikunnassa.

Kattava vakuutus
Vapaa-ajan MATA-vakuutus korvaa laajemmin kuin monet yksityiset
vakuutukset. Vakuutus korvaa muun muassa hoidon ja lääkkeet sekä
hoitomatkoista aiheutuneita kuluja.
Vakuutus korvaa yksityistalouden töissä ja vapaa-ajan harrastuksissa sattuneet
tapaturmat. Huomaa kuitenkin, että esimerkiksi moottoripyörien, moottorikelkkojen, mönkijöiden ja päältä ajettavien ruohonleikkureiden kanssa
sattuneet tapaturmat kuuluvat pääsääntöisesti liikennevakuutuksen piiriin.
Kattavan turvan varmistamiseksi suosittelemme myös urheiluharrastuksiin
erillisen lajiin räätälöidyn urheilu- tai lisenssivakuutuksen ottamista.
Vapaa-ajan tapaturmaturva on voimassa myös ulkomailla. Vapaa-ajan
tapaturmavakuutus korvaa kuitenkin vain tapaturmavamman hoitokulut
ulkomailla, joten ulkomaanmatkoja varten vakuutetulla on syytä olla aina
myös erillinen matkavakuutus.

Vapaa-ajan
MATA-vakuutus
on etuihinsa nähden
edullinen ja korvaa
laajemmin kuin monet
yksityiset vapaa-ajan
tapaturmavakuutukset.

Mitä korvataan?
Tapaturmavakuutus korvaa vain tapaturmatilanteessa syntyneet vahingot. Tapaturma
on ulkoisesta tekijästä aiheutuva tapahtuma, joka on äkillinen ja odottamaton. Tyypillisiä
tapaturmia ovat esimerkiksi liukastuminen, kaatuminen ja putoaminen.
Vapaa-ajan tapaturmavammojen hoitokulut ja hoitoon tarvittavat lääkkeet korvataan ilman ylärajaa. Myös hoitomatkoista aiheutuneet kulut korvataan ilman kattoa.
Vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Jos tapaturmasta jää pysyvä haitta, saat korvauksen
myös siitä.
Päivärahaa vakuutuksesta maksetaan enintään vuoden ajalta ja jos työkyvyttömyys
kestää pidempään, maksetaan ansionmenetyskorvaus tapaturmaeläkkeenä niin kauan
kuin työkyvyttömyys jatkuu.
Tapaturmaisen kuoleman jälkeen maksetaan hautausapua sekä perheeläkettä leskelle ja lapsille.
Maatalouslomituksesta tai sijaisavusta aiheutuneita kustannuksia ei
korvata. Vakuutuksesta voidaan kuitenkin maksaa muun muassa ylimääräisiä kodinhoitokustannuksia, korvausta särkyneistä silmälaseista ja hammasproteeseista sekä kuntoutuskorvauksia.
Vapaa-ajan vakuutus ei korvaa tapaturmia, jotka sattuvat
palkka- tai yrittäjätyössä, eikä tapaturmia, jotka korvataan
jonkun muun lain nojalla. Esimerkiksi liikennevahingot korvataan liikennevakuutuksesta.

Kaikki Melan
vakuutusmaksut
ovat verovähennyskelpoisia.

Edullista turvaa
MATA-vakuutus on etuihinsa nähden edullinen vapaa-ajan vakuutus.
Lisäksi vakuutusmaksut voi vähentää verotuksessa.
Vakuutusmaksu koostuu kaikille samansuuruisesta perusmaksusta ja
työtuloon perustuvasta ansio-osasta.

Lue lisää

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on aina vapaaehtoinen ja se on otettava
erikseen.
Vakuutus alkaa aikaisintaan seuraavasta päivästä, kun vakuutushakemus
on saapunut Melaan. Hakemuksen voi tehdä Mela-asiamiehen luona.
Vakuutus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Jos vakuutettu haluaa
irtisanoa vakuutuksen, hänen tulee tehdä siitä kirjallinen, allekirjoitettu ilmoitus
Melaan. Vakuutus päättyy aikaisintaan irtisanomisilmoituksen saavuttua Melaan.
Myös Mela voi irtisanoa vakuutuksen päättymään tietyin ehdoin.
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tapaturma- ja ammattitautivakuutus
ja esitteestä
MATA-työtapaturma- ja
ammattitautivakuutus

Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua Mela-turvaasi liittyvissä asioissa.
• Melan asiakaspalvelunumero 029 435 2650
• Postia Melaan: PL 16, 02101 Espoo
• Sähköpostiyhteydenotoissa suosittelemme suojattua sähköpostia nettisivujen kautta mela.fi
• Esitteitä Mela-turvasta voit tilata netistä tai asiakaspalvelustamme.
Lisää Mela-turvasta mela.fi ja tarinoita maaseudulta Juurevajoukko.fi
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