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Terttu Laakso, asiakkuusjohtaja
SUURASIAKKAAT

Elina Pohjola, riskipäällikkö

Ravikilpailuissa on voimassa seuraavat vakuutukset:
• Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus
• Hevosvakuutus
• Ravikilpailijan vastuuvakuutus

• Ravikilpailijan lisenssivakuutus
• Pakollinen perustasoinen tapaturmavakuutus
• Ravikilpailija voi ottaa lisäturvana vapaaehtoisentapaturmavakuutuksen laajennuksen
• Tapaturmavakuutus ravikilpailuavustajille

• Järjestäjän vastuuvakuutus
• Ravikilpailujen järjestäjällä tulee olla lain edellyttämä huvitilaisuuden järjestäjän
vastuuvakuutus.
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• Jokaisen ravikilpailuihin osallistuvan hevosen omistaja sitoutuu ottamaan hevoselleen
Suomen Hippoksen hyväksymän pakollisen kilpailuvakuutuksen.
• Ravikilpailijan kilpailuvakuutus sisältyy hevosen kilpailuoikeusmaksuun.
• Poniravikilpailijoilla on sama vakuutus.

•

Suomen Hippos ry:n kilpailurekisteriin merkityt voimassa olevan
kilpailuoikeuden omaavat ravikilpailussa käytetyt ravihevoset ja
ponit.

•

Vakuutus korvaa hevosen tai ponin äkillisen ja ennalta
arvaamattoman tapaturmaisen kuoleman, jonka
kilpailueläinlääkäri on todennut kilpailuaikana.

•

Vakuutus on voimassa Euroopassa kilpailualueella
ravikilpailuaikana sekä kilpailunomaisessa lähdössä. Vakuutus
on voimassa myös Suomen Hippos ry:n valvoman harjoituksen
aikana.

•

Korvattavia kuluja;
• hevosen lopetuskustannukset, ell:n suorittamat tutkimukset,
lopetus ja lopetuksen aikana käytetyt lääkkeet
• Poiskuljetus
• hävityskulut
• Hevosen tai ponin arvo

Samaa vahinkotapahtumaa kohden
vahinkoja korvataan enintään
20.000 euroa hevosta kohden
5.000 euroa ponia kohden
Omavastuu 200 euroa
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Keskeiset rajoitukset vahingon korvattavuuteen;
• Rasitusvammat ja niiden seurauksena kehittyneet luun muutokset, nivelrikko ja
jänneviat
• juoksualustan laadusta tai ominaisuuden vaihtelusta johtuva hevosen
vammautuminen
• sairastumiset tai sairaudesta aiheutunutta vahinko
• hevonen on huumausaineiden tai niihin verrattavien aineiden vaikutuksen alaisena
• hevosella on kilpailtu neljännen tiineyskuukauden jälkeen
• ravikilpailusääntöjen vastaisten tai turvallisuudeltaan puutteellisten kilpakärryjen tai
kilpailuvarusteiden käyttäminen
• tahallisuus tai törkeä huolimattomuus
• alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olo
• kuolemaa tai lopetusta, kun sen syynä on suorituskyvyn tai muun käyttöarvon
aleneminen.

• Vakuutetut: ravihevosten käsittelijät kilpailuaikana ja -paikalla.

• Korvaa kilpailussa kanssakilpailevalle valjakolle tai ulkopuoliselle aiheutetun vahingon, josta
kilpailevan hevosen käsittelijä on korvausvastuussa.

• Vakuutus on voimassa Euroopassa kilpailuaikana, kilpailunomaisissa lähdöissä ja lisäksi matkalla
kilpailupaikalle tai pois sieltä.
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• Vakuutus korvaa;
Tarpeelliset sairaanhoitokustannukset
Korvaus kivusta ja särystä
Korvaus tilapäisestä ja pysyvästä haitasta.
Korvataan todellinen ansiomenetys työntekijälle
palkkatodistuksen ja yksityisyrittäjälle kirjanpidon
perusteella
• Selvitystyö korvausperusteesta ja määrästä
• Oikeudenkäyntikulut
•
•
•
•

Henkilövahingot
Enimmäiskorvausmäärä
500.000 euroa
Omavastuu 200 euroa

Esinevahingot
Enimmäiskorvausmäärä
85.000 euroa
Omavastuu 200 euroa

Keskeiset rajoitukset;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Itselle tai avustajalle aiheutettu vahinko
Liikennevahinko
Käytössä oleva omaisuus
Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus
Muu vakuutus
Varallisuusvahinko
Sopimusvastuu
Sakot
Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus
Kilpailutulojen menetys
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Vakuutetun velvollisuudet;
• vahingon tapahduttua ottamaan viipymättä yhteyttä varikkoalueen valvojaan
• osallistumaan vahingon selvittelyyn ja hankkimaan tai valmistamaan tarpeelliset selvitykset ja tutkimukset, jotka ovat
kohtuullisin kustannuksin vakuutetun saatavilla
• esittämään vakuutusyhtiölle hallussaan olevat tiedot ja asiakirjat, joilla on merkitystä vahingon selvittelyssä
• ilmoittamaan viipymättä vakuutusyhtiölle, jos vahinko johtaa oikeudenkäyntiin
Varikkoalueen valvojan velvollisuudet
• Varikkoalueen valvoja täyttää vahinkoilmoituksen
Muiden henkilöiden velvollisuudet;
• Hevosvahingoissa kilpailueläinlääkäri ja henkilövahingoissa ensiapuhenkilöstö kirjaa lausuntonsa vahingosta
vahinkoilmoitukseen.
• Kilpailutuomaristo kirjaa vahinkoilmoitukseen kantansa vahingonaiheuttajan syyllisyydestä.
• Vahingon aiheuttaja allekirjoittaa vahinkoilmoituksen.
Huom:
• Jos hevonen on viety teurastamolle, on mukaan liitettävä teurastamon tilityskuitti.
• Mikäli kuolinsyy tai lopettamisen syy on epäselvä, tulee hevoselle tehdä ruumiinavaus syyn selvittämiseksi ennen ruhon
hävittämistä.

Vakuutuksen korvattavuus:
• Kilpailutuomariston antama rangaistus tai lausunto ratkaisee syyllisyyden rata-alueella kilpailu-aikana
aiheutuneissa vahingoissa.

Ravikilpailusäännöt 2017, 5.3. § Valvoja ja kilpailutuomaristo:
• Kilpailutuomaristo on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on paikalla. Kilpailutuomariston tulee
olla päätösvaltainen kilpailutuomariston toimiaikana, joka alkaa tuntia ennen ensimmäisen lähdön esittelyä ja
päättyy puoli tuntia viimeisen lähdön maaliintulon jälkeen.

• Kilpailutuomaristo käsittelee toimiaikanaan kaikki kilpailualueella sattuvat rikkomukset lukuun ottamatta
niitä tapauksia, jotka kuuluvat kilpailueläinlääkärin toimensa puolesta ratkaistaviin. Muina aikoina järjestävän
seuran hallitus ratkaisee ravikilpailusääntöjen perusteella käsiteltävät tapaukset.
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• Vakuutetut: Suomen Hippos Ry:n Suomessa
vakinaisesti asuvat pakollisen kilpailulisenssin
(seniorilisenssiä lukuun ottamatta) lunastaneet
raviohjastajat ja vastuuvalmentajat.

• Lisenssivakuutus sisältyy ohjastajan ja valmentajan
lisenssimaksuun. Vakuutus ei sisälly
seniorilisenssimaksuun.
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• Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa raviradalla ja
siihen kuuluvalla talli- ja varikkoalueella kilpailun ja
järjestetyn tai valvotun harjoituksen aikana.
• Ulkomailla vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään
kuusi (6)kuukautta matkan alkamisesta.
• Vakuutuksesta korvataan sekä julkisen että yksityisen
sektorin hoidot.
• Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana
vakuutettu täyttää 75 vuotta.
• Vakuutusehdoista poiketen vakuutukseen ei sovelleta
vakuutusehtojen kohdan 2.2. rajoitusta ravikilpaurheilun
osalta.

Hoitokuluturva
Enimmäiskorvausmäärä
8.500 euroa tapaturmaa kohden
Omavastuu 0 euroa

Pysyvän haitan korvaus
75.000 euroa

Kuolemantapauskorvaus
50.000 euroa

Ehdot: https://www.lahitapiola.fi/yritys/sivut/yritysasiakkaiden-ehdot/henkilovakuutukset/tapaturmavakuutukset

Laajennusmahdollisuus pakolliseen lisenssivakuutukseen
•

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa ravitoimintaan
liittyvässä harjoittelussa, hevosen hoito- ja tallitöitä
suoritettaessa sekä ravitoimintaan liittyvien välineiden
huoltotehtäviä suoritettaessa.

•

Ulkomailla vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään kuusi
(6)kuukautta matkan alkamisesta.

•

Vakuutuksesta korvataan sekä julkisen että yksityisen sektorin
hoidot.

•

Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana
vakuutettu täyttää 75 vuotta.

•

Vakuutusehdoista poiketen vakuutukseen ei sovelleta
vakuutusehtojen kohdan 2.2. rajoitusta ravikilpaurheilun osalta.

Hoitokuluturva
Enimmäiskorvausmäärä
8.500 euroa tapaturmaa kohden
Omavastuu 0 euroa

Pysyvän haitan korvaus
75.000 euroa

Kuolemantapauskorvaus
17.000 euroa
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• Helpoiten voit ottaa lisäturvaa maksamalla pakollisen lisenssivakuutuksen yhteydessä tulevan
laskun/ tarjouksen vapaaehtoisesta lisenssivakuutuksesta
• Muista merkitä oikea viitenumero!

• Suomen Hippoksen nettisivuilta

•

Vakuutetut; Suomen Hippos Ry:n Suomessa vakinaisesti
asuvat ravikilpailuavustajat

•

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa raviradalla ja
siihen liittyvällä talli- ja varikkoalueella ravikilpailun ja
järjestetyn tai valvotun harjoituksen aikana

•

Vakuutuksesta korvataan sekä julkisen että yksityisen sektorin
hoidot.

•

Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana
vakuutettu täyttää 75 vuotta.

•

Vakuutusehdoista poiketen vakuutukseen ei sovelleta
vakuutusehtojen kohdan 2.2. rajoitusta ravikilpaurheilun
osalta.

Hoitokuluturva
Enimmäiskorvausmäärä
8.500 euroa tapaturmaa kohden
Omavastuu 0 euroa

Pysyvän haitan korvaus
25.000 euroa

Kuolemantapauskorvaus
5.000 euroa
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Vahinkotapauksia
• Pudonnut kärryiltä
• Hevonen potkaissut
• Pudonnut kärryiltä hevosen vamman/kuoleman vuoksi
Tyypillisiä vammoja
• Monivammat (murtumia, ruhjeita eri ruumiinosissa)
• Selän vammoja
• Olkapäävammoja (repeämiä, murtumia)
• Kylkiluun murtumia
• Nivelten vammoja

Vakuutuksista korvataan esim.
• Hoitokulut yksityisellä tai julkisella (yksityisistä hoitolaitoksista LähiTapiola suosittelee
Mehiläistä, Diacoria ja Pihlajalinnaa/Dextraa)
• Lääkärikäynnit, tutkimukset (ultra, röntgen, magneettikuvaus), leikkaukset, fysikaalinen hoito (max 10
kertaa)

• Kohtuulliset matkakulut tutkimuksiin ja hoitoihin
• Lääkärin määräämät lääkkeet
• Tapaturman yhteydessä rikkimenneet silmälasit ja kypärät (enintään 500 e)
• Edellyttää tapaturmaa/vammaa, joka on vaatinut hoitoa
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Ravihevosen pakollisen kilpailuvakuutuksen
vahingot
Puh. 09 453 3300 ma-pe klo 8-16
Sähköposti: suurasiakkaidenoma@lahitapiola.fi
Postiosoite
LähiTapiola
Hippos-korvaukset
Tunnus 5007 453
00003 VASTAUSLÄHETYS

Lisenssivakuutuksien vahingot
Vahinkoilmoituksen tekee vammautunut henkilö suoraan
LähiTapiolaan.
Henkilövakuutus- ja korvauspalvelu
Puh. 09 453 2316 (ma-pe klo 8-17)
Internet: www.lahitapiola.fi/yritys
Hae korvausta yksityistapaturmavakuutuksesta.
Vakuutuksenottajaksi valitaan yritysasiakas ja yrityksen
(Hippos) y-tunnus ja yhteystiedot tulee täyttää ilmoitukseen
Sähköposti: yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi
Postiosoite
LähiTapiola-ryhmä
Yksityistapaturmakorvaus
Tunnus 5017 268
00006 VASTAUSLÄHETYS
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