
Tapaturmavakuutus urheiluun sekä korvauspalvelu, joka sujuu niin kuin pitääkin. 
 
Lapsille edullinen tapaturmavakuutus urheiluun - Ryhmäsampo primus 
 
Ryhmäsampo Primuksen lasten tapaturmavakuutus on Ifin yhteistyöjärjestöjen jäsenten lapsille tarkoitettu 
edullinen perusturva. 
(Jos jompikumpi vanhemmista kuuluu ammattiliittoon esim: Metalliliitto, Pam, Super ym..voidaan lapselle 
myöntää Ryhmäsampo –lapsi vakuutus) 
 
Ryhmäsampo Primuksen keskeisiä etuja lapsille ja nuorille: 
 
- Myönnetään 0-17-vuotiaalle, voimassa 23 ikään saakka.  
- Sisältää Tapaturmaiset hoitokulut ,Tapaturmaisen pysyvän haitan sekä tapaturmaisen  
kuolemanvaravakuutuksen. 
- Edullinen, jopa alle 20 € vuodessa. 
- Voimassa urheiltaessa  mitä tahansa urheilulajia 18 ikävuoteen saakka ja poistaa näin erillisen 
lisenssivakuutuksen   tarpeen. 
 
Jäsenetuvakuutukset ovat järjestökohtaisia. Ole yhteydessä ja selvitetään onko sinun järjestösi hankkinut 
sinulle ja perheellesi mahdollisen Ryhmäsampo Primus –vakuutuksen ja voit samalla tutustua myös muihin 
järjestöetuihisi. Vakuutukset voit ostaa myös itsellesi , puolisollesi tai perheellesi. 
 
Aikuiselle hyvä valinta urheiluun - If Henkilövakuutus 
 
Paljon urheilevalle aikuiselle hyvä ja kattava valinta on If Henkilövakuutus. Sen avulla pystyt turvaamaan 
sekä tapaturmien sekä sairauksien aiheuttamat riskit. 
Urheilulajit saat mukaan urheilurajoituksen poistolla ja se vaatii, että on If: in keskittäjäasiakas.(3 
keskittäjän vakuutusta.) 
 
 
If Henkilövakuutuksella saat kattavaa ja pitkäkestoista turvaa: 
 
- Tapaturmavakuutus on voimassa 80- vuoteen saakka. 
- Sairashoitokulujen osalta vakuutus on voimassa 65-vuoteen saakka 
- Alle 18-vuotiailla vakuutusturvat ovat voimassa kaikessa urheilutoiminnassa 
 
 
Keskittämällä vakuutuksesi If :iin tuet samalla myös Hapkido - seuran toimintaa. 
Kokkolan If :in myyntipiste tukee Hapkido - seuran  toimintaa. 
Muistathan, että saat vakuutuksistasi myös s-bonusta. 
 
Haluaisitko kuulla lisää?  
 
Soita niin sovitaan tapaaminen: Kaija Tuikka  
                                                        If Myyntipiste, Kokkola 
                                                        040-741 6741 
                                                        kaija.tuikka@if.fi 
 
 
 
 

mailto:kaija.tuikka@if.fi


 
 
                                       HAPKIDO-LISENSSI 
 
Hapkido-lisenssi on varma vakuutus ,joka kattaa Hapkido-harjoituksissa ja 
–leireillä mahdollisesti sattuneet tapaturmat. 
 
 
2012 Hapkido –lisenssi: 
 
A-lisenssi(sisältää Hapkido tapaturmavakuutuksen yli 18-vuotiaille) 
 
B-lisenssi(sisältää Hapkido tapaturmavakuutuksen alle 18-vuotiaille) 
 
Hapkido tapaturmavakuutuksen korvaukset: A-LISENSSI        B-LISENSSI 
 
Vamman hoitokulut:                                      40 000€                 20 000€ 
Invaliditeetti(pysyvä haitta)                           70 000€               100 000€ 
Tapaturmainen kuolemanvara                                                      5 000€ 
 
A-lisenssi                         yli 18-vuotiaat(mies)                         n.220 €/vuosi 
                                         yli 18-vuotiaat (naiset)                      n. 185€/vuosi 
 
B-lisenssi                        alle 18- vuotiaat                                  n.20€/vuosi 
 
 
 
If Kokkolan myyntipiste tukee Hapkido - seuran toimintaa. 
Ota yhteyttä ja mainitse ”Hapkido”,sinua palvelee: 
Kaija Tuikka ,puh:040 741 6741, kaija.tuikka@if.fi 
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