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1 Vakuutetut ja korvauksen saaja
1.1 Vakuutetut
Vakuutettuina ovat vakuutuskirjaan merkityt henkilöt 
tai vakuutuskirjassa määriteltyyn henkilöryhmään 
kuuluvat henkilöt. 

Vakuutetun on asuttava vakituisesti Suomessa ja hä-
nellä on oltava voimassaoleva Kela-kortti osoituksena 
Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulu-
misesta. Jos vakuutettu oleskelee yhtäjaksoisesti yli 
kuusi kuukautta ulkomailla, ei hänen katsota asuvan 
vakituisesti Suomessa.

1.2 Korvauksen saaja
Korvauksen saajana on vakuutettu tai muu korvauk-
seen oikeutettu. Kuolemantapauksessa korvauksen 
saajana on edunsaaja. 

Edunsaajana ovat omaiset, ellei vakuutuksenottaja 
ole muuta määrännyt (edunsaajan määräämisestä 
kerrotaan Yleisten sopimusehtojen kohdassa 10).

Omaisilla tarkoitetaan vakuutetun puolisoa ja perilli-
siä. Perillisiä ovat ensisijaisesti vakuutetun jälkeläiset, 
joita ovat vakuutetun lapset ja ottolapset. Puoliso 
on henkilö, jonka kanssa vakuutettu oli kuollessaan 
avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Avopuo-
liso ei ole vakuutusehtojen tarkoittama puoliso, vaan 
hänet tulee määrätä edunsaajaksi erikseen nimettynä 
henkilönä. Vakuutussopimuslaissa määritellään tar-
kemmin mitä tarkoitetaan omaisella.

Vakuutuksenottaja voi määrätä kuolemantapaus-
korvauksen edunsaajan ja päivärahan saajan ilmoit-
tamalla siitä ennen vakuutustapahtumaa kirjallisesti 
LähiTapiolalle.

2 Vakuutuksen voimassaolo ja 
päättyminen

2.1 Voimassaoloalue ja -aika
Yksityistapaturmavakuutus on voimassa vakuutuskir-
jassa mainitulla alueella. Vakuutus, joka on voimassa 
ulkomailla tai kaikkialla maailmassa, on ulkomailla 
voimassa yhtäjaksoisesti korkeintaan kuuden (6) kuu-
kauden ajan matkan alkamisesta. 

Yksityistapaturmavakuutuksia on sekä täysajan että 
vapaa-ajan vakuutuksina. Täysajan tapaturmava-
kuutus on voimassa sekä työssä että vapaa-aikana. 
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on voimassa vapaa-
aikana. Tapaturma ei ole sattunut vapaa-aikana, jos 
se on aiheutunut
• vakuutetun tehdessä sellaista työtä, johon liittyvät 

tapaturmat voidaan korvata jonkin tapaturmava-
kuutuslain mukaan

• vakuutetun tehdessä työtä ansiotarkoituksessa 
toisen palveluksessa, ammatinharjoittajana tai 
itsenäisenä yrittäjänä

• muussa vastaavassa toiminnassa.

Yksityistapaturmavakuutus ei ole voimassa Pohjois-
maiden ulkopuolella asumattomilla seuduilla, kuten 
aavikolla, viidakossa, erämaassa ja jäätiköllä, kun 
liikutaan tai oleskellaan yli päivämatkan päässä py-
syvästä asutuksesta ja maantieyhteyksistä. Pohjois-
maihin ei lueta Grönlantia, Pohjoisen jäämeren saaria 
eikä Huippuvuoria. 

Urheiluvakuutus on voimassa vain erikseen sovitussa 
urheilutoiminnassa. Voimassaolo määritellään vakuu-
tuskirjassa. 

Ryhmätapaturmavakuutuksen voimassaoloalue ja 
-aika määritellään vakuutuskirjassa.

2.2 Voimassaolo urheilutoiminnassa
Tapaturmavakuutus on voimassa silloin, kun urheilu-
toimintaa harrastetaan oman fyysisen kunnon yllä-
pitämiseksi.

2.2.1 Ryhmä- ja yksityistapaturmavakuutuksen 
voimassaolo urheilutoiminnassa 

Alle 16-vuotiailla vakuutus on voimassa urheilutoimin-
nassa, kuitenkin urheiluseuran tai järjestön järjestä-
mään urheilutoimintaan osallistuvilla henkilöillä tulee 
olla erillinen ryhmäurheiluvakuutus. 

16 vuotta täyttäneillä henkilöillä vakuutus ei ole voi-
massa seuraavissa urheilulajeissa tai toiminnoissa: 

Ammattiurheilu
Vakuutus ei ole voimassa ammattiurheilussa. Ammatti-
urheilusta on kyse silloin, kun urheilija harjoittaa 
urheilua yksilö- tai joukkuelajissa ammattinaan ja 
urheilemisesta maksetaan palkkaa, muuta vastiketta 
tai etuutta enemmän kuin urheilijan tapaturma- ja 
eläketurvasta annetussa laissa säädetty rahamäärä tai 
kun urheilijan on otettava urheilijoiden tapaturma- ja 
eläketurvassa annetun lain mukainen vakuutus.

Kilpaurheilu
16 vuotta täyttäneen vakuutus ei ole voimassa kilpa-
urheilussa.

Urheilun katsotaan olevan kilpaurheilua silloin, kun 
siihen liittyy kilpailu, ottelu tai muu urheilutapahtu-
ma, jonka järjestäjä edellyttää osallistujalta lisenssin, 
pelipassin tai vastaavan ottamista taikka vastuuva-
pauslausekkeen allekirjoittamista. 

Kilpaurheiluksi katsotaan urheiluliiton tai urheiluseu-
ran järjestämät kilpailut tai ottelut, valmennusohjel-
man mukaiset harjoitukset sekä lajille ominaiset muut 
harjoitukset kilpaurheilun tasosta riippumatta. 

Valmennusohjelman mukaisilla harjoituksilla tar-
koitetaan harjoituksia, jotka suoritetaan laaditun 
kirjallisen tai suullisen harjoitusohjelman mukaisesti 
valmentajan valvonnassa tai ilman valvontaa. Lajille 
ominaisilla muilla harjoituksilla tarkoitetaan harjoi-
tuksia, joita suoritetaan varsinaisen lajin oheishar-
joitteina, kun ne suoritetaan osana kilpailuihin tai 
otteluihin valmentautumista.

Kilpaurheilua varten voidaan tehdä erikseen urheilu-
vakuutus.

Riskialttiit urheilulajit ja toiminnot
16 vuotta täyttäneen vakuutus ei ole voimassa seu-
raavissa urheilulajeissa tai toiminnoissa eikä toimin-
tojen kertaluonteisessa kokeilussa:
• voimailulajit, kuten painonnosto, voimanosto, 

kehonrakennus, voimamiesurheilu tai vastaava
• taistelu-, kamppailu-, kontakti- ja itsepuolustus-

lajit, kuten nyrkkeily, potkunyrkkeily, paini, vapaa-
paini, judo, karate, miekkailu tai vastaava

• moottoriurheilulajit, kuten ralli, mikroautoilu tai 
motocross tai vastaava
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• benjihyppy 
• kiipeilylajit, kuten vuori-, kallio-, jää- tai seinäkii-

peily tai vastaava. Rajoitus ei koske seinäkiipeilyä 
silloin, kun käytetään suoja- ja turvavarusteita.

• urheilu-, laite- tai vapaasukellus 
• nopeus- ja syöksylasku, freestylehiihto sekä lasket-

telu merkittyjen rinteiden ulkopuolella 
• ilmailulajit, kuten laskuvarjohyppy, riippuliito, var-

joliito, kuumailmapallolento, parasailing, purje-
lento, basehyppy, tuulitunneliharjoittelu, ultrakevy-
ellä tai harrasterakenteisella koneella lentäminen 
tai vastaava

• valtameripurjehdus tai valtameren ylittäminen 
veneellä.

Lukuun ottamatta ilmailulajeja sekä valtameren 
ylittämistä veneellä voidaan riskialtista urheilulajia 
varten tehdä erikseen vakuutus.

2.2.2  Urheiluvakuutuksen voimassaolo
Vakuutus on voimassa vain erikseen sovitussa urheilu-
toiminnassa, myös kilpaurheilussa ja siihen liittyvässä 
harjoittelussa.

Ammattiurheilu
Vakuutus ei ole voimassa ammattiurheilussa. Ammat-
tiurheilusta on kyse silloin, kun urheilija harjoittaa 
urheilua yksilö- tai joukkuelajissa ammattinaan ja 
urheilemisesta maksetaan palkkaa, muuta vastiketta 
tai etuutta enemmän kuin urheilijan tapaturma- ja 
eläketurvasta annetussa laissa säädetty rahamäärä 
tai kun urheilijan on otettava urheilijoiden tapaturma- 
ja eläketurvassa annetun lain mukainen vakuutus.

Vakuutus ei ole voimassa valtameripurjehduksessa 
eikä silloin, kun valtameri ylitetään veneellä.

2.3 Vakuutuksen päättyminen
Vakuutus päättyy yksittäisen vakuutetun osalta, kun 
hän
• eroaa vakuutuksenottajan palveluksesta tai
• lakkaa kuulumasta vakuutuskirjassa määriteltyyn 

vakuutettujen ryhmään. 

Vakuutuksen päättymisikä on kerrottu vakuutuskir-
jassa.

Vakuutussopimuksen päättymisestä kerrotaan tar-
kemmin Yleisten sopimusehtojen kohdassa 16.

Määräaikaisen tapaturmavakuutuksen päättymis-
ajankohta on mainittu vakuutuskirjassa.

3 Rikollinen toiminta, ydinvahinko ja 
sota

Yksityistapaturmavakuutuksesta ei korvata vahinkoa, 
joka on aiheutunut
• vakuutetun rikollisesta toiminnasta 
• ihmisiä joukoittain vahingoittaneen, ydinreaktioon 

tai ionisoivaan säteilyyn perustuvan aseen tai lait-
teen vaikutuksesta 

• ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta tai 
ydinreaktioon perustuvan materiaalin, laitteen 
tai aseen aiheuttamasta vahingosta riippumatta 
siitä, missä vahinko on tapahtunut 

• sodasta, kapinasta, mellakasta, aseellisesta selk-
kauksesta tai vastaavasta tai palveluksesta Yhdis-
tyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin tai 
muun yhteisön organisoimassa rauhanturvaamis-
tehtävässä tai muussa sotilaallisessa toiminnassa. 
Jos vakuutettu on aloittanut ulkomaanmatkansa 
ennen aseellisten toimien alkamista eikä itse ole 
osallistunut niihin, sovelletaan tätä kohtaa vasta 
kun 14 vuorokautta on kulunut aseellisten toimien 
alkamisesta. Jos vakuutettu on itse osallistunut 
aseellisiin toimiin tai kyseessä on suursota, sovel-
letaan tätä kohtaa heti. Suursodalla tarkoitetaan 
kahden tai useamman YK:n turvallisuusneuvoston 
pysyvän jäsenmaan välistä sotaa.

4 Vakuutuksen indeksisidonnaisuus
Vakuutusmäärät, mahdolliset omavastuut ja vakuu-
tusmaksut tarkistetaan vuosittain vakuutuskauden 
alkaessa kertoimella tai indeksillä. Vakuutukset on 
sidottu työntekijän eläkelain mukaiseen palkkakertoi-
meen (TyEL-palkkakerroin). Palkkakertoimena käyte-
tään vakuutuskauden alkamista edeltävän kalenteri-
vuoden arvoa. 

Määräaikaista ryhmätapaturmavakuutusta ei ole 
sidottu indeksiin. 

5 Korvattavat vakuutus tapahtumat ja 
niiden rajoitukset

Vakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja 
Yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvata sovitun 
vakuutusturvan laajuudessa vakuutustapahtumasta 
aiheutuvia kuluja. 

Yksityistapaturmavakuutuksesta korvataan vakuu-
tuksen voimassa ollessa tapahtuneet tapaturmat ja 
muut ehdoissa erikseen mainitut vakuutustapahtu-
mat. Korvaukset maksetaan vakuutustapahtuman 
sattumishetkellä voimassa olleiden vakuutusmäärien 
mukaisesti.

5.1 Tapaturma
Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, joka 
johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle 
ruumiinvamman hänen sitä tahtomatta. 

5.2 Muut korvattavat vakuutustapahtumat
Yksityistapaturmavakuutuksesta korvataan myös 
vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, kaasu-
myrkytys, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltumi-
nen, sekä vakuutetun erehdyksessä nauttiman aineen 
aiheuttama myrkytys.

Lisäksi yksityistapaturmavakuutuksesta korvataan 
• paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunut 

vamma 
• äkillisestä liikkeestä tai voimanponnistuksesta 

aiheutunut lihaksen tai jänteen venähdysvamma, 
jonka pääasiallisena syynä ei ole ollut vakuutetun 
sairaus tai ruumiinvika. Korvauksen edellytyksenä 
on, että lääkärinhoito aloitetaan 14 vuorokauden 
kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan 
enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman 
syntymisestä. Äkillisen liikkeen tai voimanponnis-
tuksen aiheuttaman venähdysvamman hoitoku-
luina ei korvata magneettitutkimusta eikä leik-
kaustoimenpiteitä.
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5.3 Rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata vammaa tai kuolemaa, joka 
on aiheutunut
• vakuutetun itsemurhasta tai itsemurhayrityksestä
• vakuutetun sairaudesta, ruumiinviasta tai näiden 

aiheuttamasta vakuutustapahtumasta 
• sairauden tai ruumiinvian hoitamiseksi suoritetun 

leikkaus-, hoito- tai muun lääkinnällisen toimenpi-
teen yhteydessä ellei toimenpidettä ole suoritettu 
tästä vakuutuksesta korvattavan vamman hoita-
miseksi

• myrkytyksestä, joka johtuu ravinnoksi nauti-
tusta aineesta tai vakuutetun käyttämästä lää-
keaineesta, alkoholista tai muusta huumaavasta 
aineesta. 

Vakuutuksesta ei korvata
• vammaa, joka on aiheutunut puremisesta ham-

paalle tai hammasproteesille, vaikka vahinkoon 
olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä

• vakuutustapahtumasta riippumatonta sairautta, 
vammaa, vikaa tai tuki- ja liikuntaelimistön rap-
peutumista tai suun ja hampaiden sairaudesta joh-
tuvaa hampaiston tai hampaiden kiinnityskudosten 
heikentymistä, vaikka se olisi ollut oireeton ennen 
vakuutustapahtumaa

• akillesjänteen repeämää, nikamavälilevyn, vatsan 
ja nivusalueen tyrää, ellei vamma ole aiheutunut 
tapaturmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi

• vakuutustapahtuman psyykkisiä seurauksia
• tartuntatautia tai sairautta, joka on aiheutunut 

hyönteisen tai vastaavan pistosta tai puremasta
• välillisiä kustannuksia, kuten vaatteita, varusteita, 

kodinhoitokustannuksia, ravinto- ja ruokailuku-
luja, puhelinkuluja, ansionmenetystä tai saattajan 
matka- ja majoituskuluja.

6 Korvaukset
Vakuutuksesta maksetaan korvausta hoitokuluista, 
päiväkorvausta, haittakorvausta ja kuolemantapaus-
korvausta vakuutussopimuksen mukaisesti.

Korvaukset maksetaan vakuutustapahtuman sat-
tumishetkellä voimassa olleiden vakuutusmäärien 
mukaisesti.

6.1 Rajoitukset korvausten maksamiseen
Jos korvattavasta vakuutustapahtumasta riippumat-
tomat seikat ovat olennaisesti vaikuttaneet vamman 
syntyyn tai sen paranemisen pitkittymiseen, makse-
taan hoitokuluja, päivärahaa ja haittakorvausta vain 
siltä osin kuin hoidon, työkyvyttömyyden tai haitan on 
lääketieteellisen tietämyksen perusteella katsottava 
aiheutuneen korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Korvausta voidaan Yleisten sopimusehtojen mukaan 
alentaa, jos vakuutettu tai muu vakuutuskorvaukseen 
oikeutettu on törkeällä huolimattomuudellaan ollut 
aiheuttamassa vammaa tai tapahtumaa. Korvaus 
voidaan jättää maksamatta, jos vakuutettu tai muu 
vakuutuskorvaukseen oikeutettu on tahallisesti aihe-
uttanut vakuutustapahtuman.

6.2 Korvaus hoitokuluista

6.2.1 Korvauksen hakeminen
Hoitokuluja korvataan siltä osin kuin niitä ei korvata 
jonkin lain perusteella. Hoitokuluja korvataan työta-
paturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän 
työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutus-
lain, perusopetuslain, sairausvakuutuslain ja potilasva-
kuutuslain perusteella. Myös muussa lainsäädännössä 
on ensisijaista korvausvastuuta säänteleviä normeja. 
Jos hoitokulujen korvaamisesta on säädetty laissa, on 
korvausta haettava ensin kyseisen lain perusteella. 

Korvauksenhakijan tulee hakea hoitokuluista sairaus-
vakuutuslain mukaiset korvaukset Kelalta ennen 
korvauksien hakemista LähiTapiolasta. Sairausvakuu-
tuslain mukaiset korvaukset on haettava Kelalta 
kuuden kuukauden sisällä kulujen aiheutumisesta. Jos 
oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on 
menetetty, LähiTapiola vähentää korvauksesta sen 
osuuden, joka olisi maksettu sairausvakuutuslain mu-
kaan. Korvauksenhakijan on toimitettava LähiTapio-
lalle Kelan alkuperäinen päätös korvauksista ja kopiot 
Kelalle annetuista tositteista. Ne tositteet, joista ei ole 
saatu Kela-korvauksia, tulee toimittaa LähiTapiolaan 
alkuperäisinä.

6.2.2 Korvattavat hoitokulut
Korvattavan vakuutustapahtuman hoidosta vakuute-
tulle aiheutuneet kulut korvataan alkuperäisen laskun 
tai tositteen perusteella.

Hoitokulujen korvattavuus edellyttää, että tutkimus, 
hoito, lääkkeet ja lääkinnälliset välineet ovat lääkärin 
määräämiä ja yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen 
kokemuksen mukaan tarpeellisia vamman tutkimisek-
si tai hoitamiseksi. Hoitokulujen on oltava kohtuullisia. 
Jos kulut selvästi ylittävät maan yleisen hintatason, 
niistä korvataan vain maan yleisen hintatason mukai-
nen osa. Ulkomailla annettu hoito korvataan vain, kun 
se on lääketieteellisesti arvioituna välttämätöntä.

Hoitokuluina korvataan
• lääkärin, hammaslääkärin tai terveydenhuollon 

muun ammattihenkilöstön suorittamien tutkimus-
ten ja toimenpiteiden kustannukset

• viranomaisen antaman luvan perusteella aptee-
kissa myytävät lääkevalmisteet

• sairaalan hoitopäivämaksut
• enintään 10 hoitokertaa fysikaalisen hoidon kus-

tannuksia, ellei vakuutuskirjassa toisin mainita
• LähiTapiolan etukäteen hyväksymän kosmeettisen 

hoidon kustannukset 
• matkakulut yllä mainittuihin korvattaviin hoitoihin 

ja tutkimuksiin, ellei vakuutuskirjassa toisin mainita
• vamman vuoksi määrätty ensimmäinen ortopedi-

nen tuki
• näkökykyä heikentäneen vamman vuoksi määrä-

tyt ensimmäiset silmälasit
• vakuutetun käytössä olleiden ja lääkärinhoitoa 

vaatineen tapaturman yhteydessä rikkoutuneiden 
silmälasien, kuulolaitteen, irtohammasproteesin 
ja turvakypärän korjauskustannukset tai rikkou-
tuneita vastaavien jälleenhankintakustannukset. 
Korjaus tai jälleenhankinta on tehtävä kahden 
kuukauden kuluessa tapaturmasta. Korvauksia 
maksetaan enintään 500 euroa tapaturmaa ja 
rikkoutunutta välinettä kohden.
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Korvattavia hoitokuluja eivät ole 
• tapaturman yhteydessä kadonneiden hammas-

proteesien, kuulolaitteiden tai silmälasien ja piilo-
linssien hankintakustannukset

• kulut kuntoutuksesta ja terapiasta
• kulut, jotka aiheutuvat olemisesta kuntoutus-, 

kylpylä- tai luontaishoitolaitoksessa
• kulut homeopaattisesta tai antroposofisista val-

misteista taikka rohdos-, vitamiini-, hivenaine-, 
kivennäisaine- tai ravintovalmisteista.

6.3 Päiväkorvaus
Korvattavan vakuutustapahtuman aiheuttamasta 
täydellisestä työkyvyttömyydestä maksetaan sovit-
tu päiväkorvaus ja osittaisesta työkyvyn menetystä 
vastaava osa.

Työkyvyttömyys on täydellinen, jos vakuutettu on 
kokonaan kykenemätön tekemään tavanomaisia työ-
tehtäviään, ja osittainen, jos vakuutettu on osittain 
kykenemätön tekemään niitä.

Päiväkorvausta maksetaan aikaisintaan lääkärin-
hoidon alkamispäivästä ja sen maksaminen päättyy 
viimeistään silloin, kun tapaturmasta on kulunut yksi 
vuosi.

6.4 Korvaus tapaturman aiheuttamasta 
pysyvästä haitasta

Pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti 
arvioitua yleistä pysyvää haittaa, joka tapaturmasta 
aiheutuu vakuutetulle. Pysyvää haittaa määritettäes-
sä huomioidaan ainoastaan tapaturmasta aiheutu-
neen vamman laatu ja siitä aiheutuva toiminnallinen 
haitta, ei vammautuneen yksilöllisiä olosuhteita, 
kuten ammattia tai harrastuksia. Pysyvää haittaa 
määritettäessä ei huomioida vakuutetun niitä vikoja 
tai sairauksia, jotka eivät johdu tästä korvattavasta 
tapaturmasta. 

Pysyvän haitan suuruus määritetään vahinkohetkellä 
voimassa olleen valtioneuvoston antaman työtapa-
turma- ja ammattitautilakiin perustuvan haittaluoki-
tusasetuksen mukaisesti. Haittaluokituksessa vammat 
on jaettu vaikeusasteen mukaisiin haittaluokkiin 1–20. 
Haittaluokka yksi vastaa viiden prosentin lääketie-
teellistä haittaa ja seuraavat luokat kukin viisi pro-
senttiyksikköä korkeampaa haittaa. Haittaluokka 20 
vastaa täyttä 100 %:n haittaa. 

Korvausta ei makseta haitasta, joka ilmenee vasta 
kolmen vuoden kuluttua tapaturmasta.

Korvauksen maksaminen
Korvaus maksetaan, kun haitta on muodostunut 
pysyväksi, mutta aikaisintaan kun pysyvä haitta on 
jatkunut kolme kuukautta. Korvauksena maksetaan 
haittaluokkaa vastaava osa sovitusta haittakorvauk-
sesta. 

Jos haittaluokka vahvistetaan korkeammaksi kol-
men vuoden sisällä kertakorvauksen maksamisesta, 
lisäkorvauksena maksetaan haittaluokkien erotusta 
vastaava määrä. Myöhemmin ei korvauksen määrää 
tarkisteta vamman haittaluokan muuttuessa.

6.5 Kuolemantapauskorvaus
Korvattavan vakuutustapahtuman aiheuttamasta 
kuolemasta maksetaan sovittu kuolemantapauskor-
vaus. Tästä korvauksesta vähennetään saman tapa-
turman vuoksi maksettu pysyvän haitan kertakorvaus. 
Kuolemantapauskorvausta ei makseta, jos vakuutettu 
kuolee sen jälkeen, kun kolme vuotta on kulunut kor-
vattavasta vakuutustapahtumasta.



V-
EH

-0
0

66
1-

fi,
 1

22
1 

Ed
it

a

Vakuutukset myöntävät seuraavat LähiTapiola-ryhmään kuuluvat keskinäiset vakuutusyhtiöt (y-tunnus):

LähiTapiola Etelä (0139557-7) | LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa (0178281-7) | LokalTapiola Sydkusten -  
LähiTapiola Etelärannikko (0135987-5) | LähiTapiola Itä (2246442-0) | LähiTapiola Kaakkois-Suomi  

(0225907-5) | LähiTapiola Kainuu-Koillismaa (0210339-6) | LähiTapiola Keski-Suomi (0208463-1) | LähiTapiola  
Lappi (0277001-7) | LähiTapiola Loimi-Häme (0134859-4) | LähiTapiola Länsi-Suomi (0134099-8) | LähiTapiola  

Pirkanmaa (0205843-3) | LokalTapiola Österbotten - LähiTapiola Pohjanmaa (0180953-0) | LähiTapiola  
Pohjoinen (2235550-7) | LähiTapiola Pääkaupunkiseutu (2647339-1) | LähiTapiola Savo (1759597-9) |  

LähiTapiola Savo-Karjala (0218612-8) | LähiTapiola Uusimaa (0224469-0) | LähiTapiola  
Varsinais-Suomi (0204067-1) | LähiTapiola Vellamo (0282283-3) |  

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0211034-2)

Löydät yhtiöiden yhteystiedot osoitteesta www.lahitapiola.fi.
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