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LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
YLEINEN VASTUUVAKUUTUSOHJELMA 

 
Lionsklubien kansainvälisellä järjestöllä on laaja yleinen vastuuvakuutus, joka suojaa lionsjäseniä kaikkialla 
maailmassa. Vakuutuksen myöntäjänä toimii Chubb Insurance Group.  Vakuutuksen piiriin kuuluvat 
automaattisesti kaikki järjestön klubit ja piirit. Mitään erityistoimenpiteitä teidän taholtanne ei 
tarvita. 

 
Tämän kirjasen tarkoituksena on selostaa vakuutusta siten, että lionit ymmärtävät miten sitä sovelletaan 
heidän aktiviteetteihinsa.  Vakuutuksen ehdot soveltuvat useimpiin sellaisiin lionsklubien ja -piirien 
aktiviteetteihin ja muuhun toimintaan, joista voi aiheutua vahingonkorvausvaatimuksia.  Se ei kuitenkaan 
koske Lions-ryhmien omistamien lentokoneiden, autojen ja eräiden vesikulkuneuvojen käytöstä tai huollosta 
johtuneita korvausvaatimuksia (katso ‘‘Rajoitukset’’). Tämä seloste on vain yleisluontoinen kuvaus eikä siksi 
voi sisältää kaikkia mahdollisia tilanteita.  Mitään tässä selosteessa sanottua ei voida käyttää laajentamaan, 
muuttamaan, vaihtamaan tai mitätöimään tämän vakuutuksen ehtoja.  Erityistilanteet vaativat tarkempaa 
tulkintaa, jolloin tiedustelut tulee lähettää osoitteella: 

 
DSP Insurance Services 
1900 E. Golf Road, Suite 
650 
Schaumburg, IL 60173 
Puhelin (800) 316-6705 
Faksi (847) 934-6186 
Sähköposti lionsclubs@dspins.com 

 

On syytä muistaa, että tämä vastuuvakuutus on vain lainmukaisen edesvastuun varalta eikä siihen sisälly 
“tapaturmavakuutusta,” joka maksaa vammoista huolimatta siitä, kuka ne on tuottanut.  Siihen kuuluvat 
rajoitetut “sairaanhoitomaksut”, mutta se ei koske henkilöä, joka on loukkaantunut osallistuessaan urheiluun. 

 
VAKUUTTAJA 
Chubb Insurance Group 
(ACE Insurance Company) 

 
HUOMAA: Tämä sisältö on luettavissa osoitteessa www.lionsclubs.org 

 
 

TÄMÄ YHTEENVETO SISÄLTÄÄ: 
 
 

• Vakuutusehdot  Sivu 2 
• Vakuutussuoja  Sivu 3 
• Rajoitukset  Sivu 4 
• Vahinkoilmoituksen tekeminen ja vakuutussuojan todistaminen  Sivu 6 
• Usein kysytyt kysymykset  Sivu 7 
• Chubb Vahinkoilmoituspalvelun yhteystiedot  Sivu 10 

http://www.lionsclubs.org/
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VAKUUTUSEHDOT 
 
 

VAKUUTETUT 
 

Vakuutettuja ovat Lionsklubien kansainvälinen järjestö, sen kaikki piirit (yksittäis-, osa- ja 
moninkertaispiirit), kaikki yksityiset lionsklubit, jotka kuuluvat järjestöön tai joille se on antanut 
perustamiskirjan, leoklubit ja mikä tahansa muu lionien organisaatio, jonka edellä mainitut vakuutetut tai 
yksityiset lionsklubien jäsenet vakuutettujen puolesta toimien omistavat, joita ne valvovat tai toimeenpanevat. 

 
Jos yhteisö kuuluu tämän määritelmän piiriin, se on vakuutettu tässä vakuutuksessa. Huomaa kuitenkin, että 
Lionsklubien kansainvälisen järjestön säännöt ja ohjesääntö määräävät, ettei kukaan yksilö tai yhteisö paitsi 
lionsklubit ja -piirit saa käyttää lionsnimeä tai -tunnusta ilman kansainvälisen hallituksen antamaa erityistä 
lisenssiä (katso kysymystä numero 20). Emme voi myöntää vakuutustodistusta, jossa sellainen yhteisö 
osoitetaan vakuutetuksi ellei siihen ole annettu suostumusta. 

 
MUUT VAKUUTETUT (VAIN YLEINEN VASTUUVAKUUTUS) 

 
• Lion- ja leojohtajat, virkailijat, työntekijät ja jäsenet ovat vakuutusehtojen mukaan lisävakuutettuja 

tilanteissa jotka aiheutuvat heidän suorittaessaan heille kuuluvia tehtäviä. 
• Yksittäiset vapaaehtoiset työntekijät ovat lisävakuutettuja korvausvelvollisuuden varalta, joka 

aiheutuu heidän toiminnastaan lionsprojekteissa. 
• Jos yksityinen henkilö, ryhmä tai yksityinen/julkinen yhtymä luovuttaa lionien aktiviteeteissa 

käytettäväksi huonetiloja tai muuta tilaa, myös luovuttaja on lisävakuutettu sellaisen 
korvausvelvollisuuden osalta, joka aiheutuu lionien käyttäessä näitä tiloja ja varusteita, paitsi milloin 
vahinko aiheutuu yksinomaan tilan omistajan tai käyttöönluovuttajan huolimattomuudesta Tiloilla 
tarkoitetaan kiinteistöjä ja niihin kuuluvia rakennuksia ja rakenteita. 

 
Lisävakuutettuja ovat myös valtiot, kaupungit tai kunnat, jotka myöntävät virallisia lupia lionien tilaisuuksien 
järjestämiseen, mutta vain sellaisen vastuun osalta, joka koskee sitä vakuutetun toimintaa, johon lupa on 
myönnetty. 

 
KORVAUSVELVOLLISUUDEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (sovelletaan jokaiseen yksittäiseen klubiin) 

 
Paikkaan sidotut/Enimmäismäärä yhteensä 
 

2 000 000$ 

Tuotteet-päättynyt toiminta kaikkiaan 2 000 000$ 
Henkilökohtainen & korkein ilmoitettu tapaturmavastuu 1 000 000$ 
Vahinko vuokraamillesi tiloille 1 000 000$ 
Premises Medical Expense Limit - terveydenhuollon 
rajoitukset (yksi henkilö) 

5 000$ 

 
Vastuun enimmäismäärä kaikissa tapauksissa on 1 000 000$, fyysiset vammat ja esinevahingot yhdistettynä. 
Kyseinen vakuutussuoja on riippuvainen vuosittaisesta enimmäismäärästä.  Jos klubisi tai lionsjärjestön 
aktiviteetit ovat sellaiset, että haluat suuremman vastuun enimmäismäärän, ehdotetaan, että järjestät 
paikallisesti yhdistelmä- tai omavastuuvakuutuksen. 
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VAKUUTUSSUOJA 
 
 

Yleinen vastuu 
 

Vakuutus korvaa ne kulut joista vakuutettu, ml Lionsklubit ja piirit sekä yksittäiset jäsenet, 
vapaaehtoistyöntekijät, on laillisesti vastuussa vahingon aiheuduttua kolmannelle osapuolelle fyysisen 
vamman tai omaisuusvahingon muodossa, lionstilaisuuksien ja aktiviteettien aikana. 

 
Vakuutus koskee korvausvelvollisuutta seuraavissa tapauksissa:  Tilat, Toiminnot ja Aktiviteetit, 

Tuotteet ja toteutetut toiminnot, Omistajat ja alihankkijat, Suojaava sopimusvastuu 
 
Henkilökohtainen tapaturma & Mainostaminen 
 
 
Vahinko vuokraamillesi tiloille 
Sattumanvarainen menettelyvirhe 
Lääkärinmaksut 

Luethan tästä selosteesta lisätietoja koskien tätä vakuutusta. 
 

Vastuu auton käytöstä 
 

Vakuutus EI koske vakuutettujen omistamien autojen käyttämisestä nousevaa korvausvelvollisuutta.  Jos 
lionsjärjestö omistaa ajoneuvon, se täytyy vakuuttaa erikseen.  Lionsjärjestön (vakuutetun) 
korvausvelvollisuus kattaa vuokrattujen tai lainattujen autojen käyttämisen (mukaan lukien lionien omat 
autot), mutta vain siltä osalta, joka ylittää ajoneuvon omistajan vakuutuksen suorittaman korvaussumman. 
Vakuutus on voimassa lionjäsenelle tai vapaaehtoiselle, joka on lainannut tai vuokrannut auton kyseisiltä 
henkilöiltä.  Tämä vakuutus korvaa kulut sen jälkeen kun omistajan vakuutus on korvannut sen osuuden.  
Termi “auto” sisältää bussit, kuorma-autot ja perävaunut. 

 
Tämä vakuutus ei kata minkäänlaista fyysisen vahingon korvausta millekään autolle, jota on käytetty lionien 
aktiviteeteissä.  Klubisi vuokraamat tai lainaamat autot ovat erityinen huolenaihe. Jos vuokraat auton, 
varmista, että ostat autovuokraamolta vakuutuksen, joka kattaa ajoneuvolle sattuvat vauriot. 

 
Samat rajoitukset koskevat muuta omaisuutta, jonka mahdollisesti vuokraat, lainaat tai jota käytät.  Katso 
kysymyksistä 4 ja 5 lisähuomautuksia. 

 
Poikkeukset 

 
Monissa maissa on moottoriajoneuvoja koskevia asetuksia, joissa määrätään, että ajoneuvon käytöstä 
aiheutuva korvausvelvollisuus koskee yksinomaan ajoneuvon omistajaa.  Toisissa maissa on autovakuutuksia 
koskevia lakeja, joiden mukaan tämä vakuutus ei ole pätevä.  Niissä maissa ei vuokrattuja ja lainattuja autoja 
koskeva vastuuvakuutus ole voimassa. 

 
Sopimusvakuutus 

 
Jos klubisi solmii kirjallisen sopimuksen, se sisältää todennäköisesti “Hold Harmless” (“vastuuvapautus”) -
sopimuksen, jossa sinua vaaditaan suojelemaan toista osapuolta aktiviteeteistasi aiheutuvilta 
loukkaantumisilta tai vahingoilta. Monet sopimukset, joita tavattiin tehdä kädenpuristuksella, vaativat nyt 
kirjallisen sopimuksen jokaisen osapuolen oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelemiseksi. Vakuutukseen 
kuuluu sopimusvakuutus, mutta sopimus voi sisältää epäoikeudenmukaisia tai epäselviä sanontoja, mitä ei 
ehkä katettaisi.  Lakiasioihin liittyvät neuvot ovat tarpeen kun sovitaan uusista sopimuksista. Lainopillisia 
neuvoja tulisi saada paikalliselta oikeusneuvojalta myös vuokrasopimuksia ja muita sopimuksia laadittaessa. 
Katso kysymyksestä 21 lisähuomautuksia. 
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RAJOITUKSET, RISKIALTTIIT AKTIVITEETIT JA TURVALLISUUS 
 
 

RAJOITUKSET 
 

Vakuutus on 2001 ISO Commercial General Liability -vakuutus ja siinä on tällaisen Vakuutuksen tavallisesti 
sisältämät rajoitukset kuten: 
• Vakuutus EI kata työntekoon koituvia uhkia. 
• Vakuutus EI koske vakuutettujen omistamien autojen käyttämisestä nousevaa korvausvelvollisuutta. 
• Tämä vakuutus EI koske korvausvelvollisuutta, joka aiheutuu vakuutetun käyttäessä tai huoltaessa 

ilmailuajoneuvoa. 
• Vakuutus EI koske vakuutettujen omistamien autojen käyttämisestä nousevaa korvausvelvollisuutta. 
• Saaste- ja asbestirajoitukset ovat voimassa. 
• Alkoholiin liittyvät vastuuvakuutusrajoitukset ovat voimassa.  Tämä vakuutus EI koske 

korvausvelvollisuutta, joka aiheutuu vakuutetun toimesta myydystä tai tarjoillusta alkoholista.  Kun klubit 
tai piirit myyvät tai tarjoilevat alkoholia tai jakelevat alkoholijuomia varainkeruutilaisuudessa, tulisi heillä 
olla erillinen alkoholivastuuvakuutus paikalliselta vakuutusyhtiöltä, jos sellainen on mahdollisuus saada 
omalla alueellanne. Järjestö ei kokemuksensa perusteella suosittele, vaan päinvastoin kehoittaa klubeja ja 
piirejä välttämään, alkoholijuomien tarjoilua tilaisuuksissaan. 

 
Tämä vastuuvakuutus on toissijainen ja ensisijaisia ovat kaikki muut voimassa olevat vakuutukset. 

ERITYISAKTIVITEETIT 

Tämä vakuutus koskee yleisesti ottaen klubien ja piirien tavallista toimintaa ja aktiviteetteja, lukuun ottamatta 
niiden omistamien lentokoneiden ja autojen sekä eräiden vesikulkuneuvojen käytöstä aiheutuvaa vastuuta. 
Suosittelemme kuitenkin tarkastamaan, että kaikilla niillä, jotka suorittavat työtä lioneille tai osallistuvat 
aktiviteetteihin, on tarvittavat vakuutukset.  Toimiluvan haltijoiden tai kenen tahansa kolmannen osapuolen 
tulee järjestää itselleen oma vastuuvakuutus, johon niiden tulee nimetä Lionsklubi tai piiri lisävakuuteutuiksi. 

 
Henkilöt tai järjestöt, jotka antavat lioneille luvan tilojen käyttöön, ovat mukana lisävakuutettuina tässä 
vakuutuksessa koskien heidän vastuuvelvollisuuttaan lionien käyttäessänne heidän tilojaan. Tilan omistaja 
voi saada pyynnöstä vakuutustodistuksen. 

 
TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ 

 
Jokaisen lionsklubin tai muun vastaavan järjestön tulisi valita turvallisuuspäällikkö, joka: 

 
1. Tutustuu tähän kirjaseen, varsinkin sivuihin 4, 5 ja 6, jotka käsittelevät klubien aktiviteettien suunnittelua. 

 
2. Tarkastaa klubin jokaisen aktiviteetin turvallisuusnäkökannalta ja tunnistaa mahdolliset vaarat. 

 
3. Täydentää itsetarkistuslistan jokaisen aktiviteetin osalta ja säilyttää sen kopion arkistossa. (Lista löytyy 
järjestön verkkosivulta.) 

 
4. Varmistaa, että tilaisuudessa on riittävä valvonta osallistuvien lionjäsenten, osallistujien ja yleisön 
suojelemiseksi. 

 
5. Hankkii vakuutustodistukset sirkuksen, karnevaalien, myyjäisten tai muiden tapahtumien johtajilta, jotka 
järjestävät tai osallistuvat lionien tilaisuuteen, sekä pyytää heitä nimeämään lionsklubisi lisävakuutettuna. 

 
6. Kerää kaikki tärkeät tiedot jokaisesta tapauksesta, josta saattaa seurata korvausvaatimus ja ilmoittaa siitä 
välittömästi vakuutusyhtiölle tämän kirjasen ohjeiden mukaan. 
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RISKIALTTIIT AKTIVITEETIT 
 

Vuosien kokemus osoittaa, että tietyt aktiviteetit ovat riskialttiimpia kuin toiset.  Näitä ovat: 
• VESIALTAAT 
• KARNEVAALIT, SIRKUKSET JA RODEOT 
• TILAISUUDET JOISSA TARJOILLAAN ALKOHOLIA 
• HUVIPUISTOJEN LAITTEET, MOOTTORIKELKKA-, MIKROAUTO-, RULLALAUTA- JA 

MUUT KILPAILUT 
• ROCK-KONSERTIT 
• ILOTULITUKSET JA ILOTULITUSVÄLINEIDEN MYYNTI 
• PUISTOT, LEIKKIKENTÄT JA UIMA-ALTAAT 
• RAKENNUSTYÖT JA RAKENNUSTEN PURKAMISPROJEKTIT 
• TRAKTORIN VETO MUKAAN LUKIEN KUORMA-AUTON TAI AVOPAKETTIAUTON VETO 

 
Klubin tulisi näitä tai vastaavanlaisia aktiviteetteja suunnitellessaan aina ottaa huomioon tapaturmariski. Jos 
aktiviteetti kuitenkin järjestetään, tulee klubin nimittää turvallisuusvirkailija suunnittelemaan turvatoimet ja 
valvomaan niitä.  Jos lionit järjestävät tilaisuuden, jossa muu osapuoli toimii toteuttajana, tulee lionien 
varmistaa, että ohjelman toimeenpanijalla on asianmukainen vastuuvakuutus, jossa lionsklubi mainitaan 
lisävakuutettuna. Jos toteutatte yhteisprojektin toisen järjestön kanssa, on hyvä huomata, että tämä vakuutus 
EI suojaa toista järjestäjää, joten sillä täytyy olla oma vastuuvakuutus. 
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VAKUUTUSMAKSU, KATTAVUUDEN TODISTAMINEN JA 
VAHINKOILMOITUKSET 

 
 

VAKUUTUSMAKSU 
 

Lionsklubien kansainvälinen järjestö maksaa tämän vakuutusohjelman kulut. 
 

KORVAUSVAATIMUSTEN HINTA 
 

Vakuutusohjelman kustannukset riippuvat suoraan vakuutuskorvausten suuruudesta. Jokainen 
vakuutussaaminen lisää määrää, jonka Lionsklubien kansainvälinen järjestö ja lionjäsenet maksavat 
kansainvälisten jäsenmaksujen muodossa. Koska vakuutuskorvaukset maksetaan lionien maksamista 
jäsenmaksuista, on tärkeää, että lionsklubit ja muut vakuutetut pitävät turvallisuutta ensisijaisen tärkeänä 
aktiviteetteja järjestäessään. 

 
KATTAVUUDEN TODISTAMINEN 

 
Vakuutuksen kattavuus on automaattinen.  Jos teiltä vaaditaan todistetta vakuutuksesta, voidaan 
vakuutustodistus tulostaa verkosta milloin vain: www.lionsclubs.org Jäsenkeskus/Resurssit -osiossa  Voit 
myös pyytää todistusta puhelimitse numerossa (800) 316-6705, faksilla numerossa +1 (847) 934-6186 tai 
sähköpostitse osoitteella  lionsclubs@dspins.com. 

 

DSP Insurance Services tulee kykyjensä mukaan laatimaan todistuksen kahden (2) arkipäivän kuluessa, 
mutta toimitukseen kannattaa varata 7 päivää. 

 
KORVAUSVAATIMUSTEN ILMOITTAMINEN 

 
Kaikki korvausvaatimukset, tai tilanteet, jotka voivat johtaa korvausvaatimuksiin, tulee toimittaa 
mahdollisimman pikaisesti Chubb Insurance Groupiin.  Yhdysvaltain ulkopuolella puhelinnumero on +1 
(866) 809-0396.  Ilmoita tähän numeroon kaikki tiedot tapahtuneesta. Lista kansainvälisistä 
korvausvaatimusnumeroista löytyy tästä julkaisusta. 

 
Kun saatte korvausvaatimuksia, ÄLKÄÄ MYÖNTÄKÖ olevanne vastuussa ja korvausvelvollisia; älkää 
myöskään luvatko, että korvausta tullaan tarjoamaan. Jos saatte kirjeitä tai muita ilmoituksia, joissa 
korvausvaatimuksen esittäjä on sitä mieltä, että yksityinen lion, lionsklubi tai piiri on vastuussa vahingosta tai 
loukkaantumisesta, siitä tulee viipymättä tehdä ilmoitus. 

 
Korvauksien sopiminen tulisi hoitaa tähän tehtävään koulutetun henkilön toimesta.  Kenenkään lionin tai 
lionien edustajan ei pidä ryhtyä neuvotteluihin korvausvaatimuksen esittäjän kanssa, jollei vakuutusyhtiö tai 
järjestön lakimies (General Counsel) nimenomaan pyydä sitä. 

http://www.lionsclubs.org/
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USEIN KYSYTTYÄ 
 

TYYPILLISET KYSYMYKSET JA VASTAUKSET I. KOSKEEKO TÄMÄ VAKUUTUS SEURAAVIA 
TAPAUKSIA? 
 
 

 
1. Lionin tai vapaaehtoisen henkilön loukkaantuminen lionstyössä? 
Vain siinä tapauksessa,että lainmukainen vastuu on aiheutunut vakuutetun huolimattomuudesta tai 
laiminlyönnistä.  Sairaskulujen enimmäismäärä on $5 000 riippumatta vastuusta. 

 
2. Ruokamyrkytys? 

Kyllä. 
 

3. Lainmukainen korvausvelvollisuus omistajalle tulipalovahingoista lionien vuokraamille tai 
käyttämille rakennuksille ja niiden sisällölle? Vakuutus kattaa lionien korvausvelvollisuuden 
tulipalovahingoista rakennuksille, kun he vuokraavat tai väliaikaisesti käyttävät niitä omistajan luvalla.  
Vakuutus koskee myös lionien korvausvelvollisuutta vahingosta rakennuksille ja niiden sisällölle, jonka 
aiheuttajana on muu kuin tulipalo, kun lionit vuokraavat niitä enintään seitsemän peräkkäistä päivää. 

 
4. Autojen (bussien, kuorma-autojen ja perävaunujen) käytöstä aiheutunut lainmukainen 
korvausvelvollisuus, kun lionit palkkaavat, vuokraavat tai lainaavat niitä käyttöönsä? 
Kyllä. Omistajan vakuutus on ensisijainen, mutta tämä vakuutus maksaa sen lisäksi korvauksen ylimenevän 
osan vakuutettujen puolesta. Vakuutus kattaa sekä klubin tai piirin ja lionjäsenen tai vapaaehtoisen osuuden 
kun hän antaa heidän kulkuneuvonsa lionsaktiviteetin käyttöön. 

 
5. Vahingot sellaiselle omaisuudelle, jonka lionit omistavat tai joka on heidän hallussaan, käytössään 
tai valvonnassaan?  
Ei. 

 
6. Lionien vastuu osanottajan loukkaantumisesta urheilukilpailussa tai muussa lionien 
toimeenpanemassa aktiviteetissa? Vain siinä tapauksessa, että lainmukainen vastuu on aiheutunut vakuutetun 
huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Siihen kuuluvat rajoitetut “sairaanhoitomaksut”, mutta se ei koske 
henkilöä, joka on loukkaantunut osallistuessaan urheiluun. 

 
7. Lohkojen, piirien ja muut lionien kokoukset ja kongressit? 
Kyllä. 

 
8. Onko leoklubilla, liitännäisklubilla, uuden vuosisadan tai kampusklubilla sama suoja 
suunnitelmassa kuin lionsklubilla? 
Kyllä. 

 
II MUITA KYSYMYKSIÄ 

 
9. Klubimme omistaa rakennuksen (tai puiston tai muun tilan), jota käytämme aktiviteettien 
tapahtumapaikkana. Usein ne ovat yleisötilaisuuksia, joista veloitamme pääsymaksun. Vuokraamme 
rakennusta myös muille eri tarkoituksiin. Koskeeko vastuuvakuutus näitä erilaisia rakennuksemme 
toimintoja? 
Kyllä. Mutta muilla tahoilla, jotka vuokraavat tai käyttävät rakennusta tai laitteita, tulisi olla oma 
vastuuvakuutuksensa ja heidän tulisi sisällyttää klubinne siihen lisävakuutettuna. Tämä vakuutus ei siis kata 
vuokraajan vastuuta. Jos alkoholijuomia tarjoillaan tai myydään, sinun tai käyttäjän tulisi järjestää erillinen 
alkoholin myyntiin ja anniskeluun liittyvä vastuuvakuutus, joka suojelee molempia osapuolia, jos paikalliset 
lait sellaista vaativat. 

 
10. Maksaako vakuutus korvauksia työtapaturmista? 
Ei. Jos klubisi palkkaa työntekijöitä, sinun tulisi järjestää heille erillinen työtapaturmavakuutus.  Jos klubisi 
palkkaa urakoitsijan, karnevaalijärjestäjän tai muun palvelun toimittajan, teidän tule hankkia heiltä 
vakuutustodistus, johon kuuluu työtapaturmavakuus. 
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11. Klubimme pitää yllä klinikkaa glaukoomatarkastuksia varten. Onko meillä vastuuvakuutus 
palkkaamamme lääkärin hoitovirheen varalta?  Onko lääkäri, joka suorittaa vapaaehtoista työtä 
ilman palkkaa, vakuutettu vastuun varalta? 
Vakuutus siis turvaa klubin ja jäsenenne siltä varalta, että lääkärin toiminnasta, hänen lahjoittaessaan 
ammattitaitoaan hyväntekeväisyyteen, aiheutuu korvausvaatimuksia. Vakuutus ei kuitenkaan kata lääkärin 
ammatillisen vastuun piiriin kuuluvia hoitovirheitä. Tämä sama sääntö koskee sairaanhoitajia, avustavia 
lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia heidän tarjotessaan ammattiinsa liittyviä 
palveluja. 
 
12. Onko meillä mitään vakuutusturvaa niissä tilaisuuksissa, joissa myymme tai tarjoilemme 

alkoholijuomia? 
Ei. Vakuutus koskee ko. tilaisuutta muutoin paitsi alkoholijuomien myynnistä tai tarjoilusta syntyvän vastuun 
osalta. 

 
13. Onko vastuuvakuutuksemme samalla tapaturmavakuutus, joka maksaisi "lääkintäkustannukset" 
riippumatta siitä, kuka lain mukaan on vastuussa tapahtuneesta? 
Kyllä, mutta vain 5 000 dollariin asti henkeä kohden. Vakuutus ei sen sijaan koske henkilöä, joka on 
loukkaantunut osallistuessaan urheiluun. 

 
14. Klubimme aikoo järjestää lentonäytöksen.  Miten tätä vakuutusta sovelletaan siihen? 
Vakuutus turvaa myynnit ja muun toiminnan näytöksessä, mutta ei koske niitä tapauksia, joissa vastuu syntyy 
lentokoneen käyttämisestä, huoltamisesta tai lentämisestä. Näytöksen suorittajilla tai koneiden omistajilla 
tulee olla asianmukainen vastuuvakuutus. Riittävän vakuutusturvan varmistamiseksi, klubin tulee huolehtia, 
että se on mainittu lisävakuutettuna näytöksen suorittajien tai koneiden omistajien vastuuvakuutuksessa, tai 
ottaa erillinen vastuuvakuutus klubille näytöstä varten. 

 
15. Lion ajaa autoaan lionstehtävässä ja törmää puuhun, auto vahingoittuu ja hän itse loukkaantuu. 
Suojaako vastuuvakuutus häntä tällaisessa tapauksessa? 
Ei. Tämä vakuutus ei koske vahinkoja, jotka sattuvat lionstehtävissä käytettäville autoille, eikä sillä ole 
laillista vastuuta tai velvollisuutta loukkaantuneen lionjäsenen sairaanhoitomaksuista kun hän käyttää omaa 
ajoneuvoa.   

 
16. Klubimme omistaa perävaunun, josta myymme ruokaa ja virvokkeita markkinoilla, karnevaaleilla, 
piknikeillä ja muissa tilaisuuksissa.  Tarvitsemmeko erillisen vastuuvakuutuksen? 
Jos perävaunua koskee pakollinen ajoneuvovakuutus tai muu velvoite, tulee klubinne hankkia sille sellainen 
erikseen. Jos tällaiset lait eivät koske perävaunua, ja jos sen käyttötarkoitus on muu kuin ihmisten ja tavaran 
kuljettaminen, siinä tapauksessa vakuutus kattaa sen. Vakuutuksemme olisi kuitenkin perävaunua tiellä 
hinaavan ajoneuvon vakuutuksen lisäosa alueilla, joilla sellainen vakuutus koskee perävaunua 

 
17. Klubimme sponsoroi jalkapalloliigan (tai nappulaliigan tai muun vastaavan aktiviteetin), jonka 
liigan järjestö kontrolloi erikseen.  Onko jalkapalloliiga vakuutettu vakuutuksessamme? 
Ei. Liigalla tulee olla oma vastuuvakuutus ja sen tulee nimetä lionsklubisi lisävakuutettuna.  
Sponsoroiduilla urheilujärjestöillä tulee myös olla urheiluonnettomuusvakuutus lääkärinkulujen kattamiseksi 
osanottajille, jotka saattaisivat loukkaantua aktiviteeteissa. Lääkärinkulut eivät kuitenkaan koske 
urheilutilaisuuksien osanottajia. 

 
18. Pitääkö klubimme hankkia vakuutus johtajien ja virkailijoiden varalle? 

Lionsklubien, piirien ja muiden lionsorganisaatioiden tulisi harkita Johtajien ja virkailijoiden vastuuvakuutusta 
suojellakseen organisaatiota ja sen johtajia mahdollisten "väärinkäytösten" varalta.  Tällaiset vakuutukset 
kattavat vahinkojen aiheutumisen, sovittelumaksujen maksamisen, sekä mahdollisten oikeuskulujen 
maksamisen.  Ilmaisu "väärinkäytös" tyypillisesti viittaa vakuutetun virheeseen, väärään lausuntoon, 
harhaanjohtavaan lausuntoon, tekoon, pimitykseen, laiminlyöntiin tai velvollisuuden rikkomiseen. Klubeilla on 
myös mahdollisuus ostaa vakuutus rikosten varalle, ml. "työntekijöiden epärehellisyysvakuutus".  Tähän 
suojaan viitataan myös nimellä "luottamusside" ("fidelity bond") ja se suojaa rahan tai arvopaperien menetystä 
vastaan silloin kun menetys koituu työntekijän, virkailijan tai johtajan epärehellisyydestä, vaikkei heitä 
pystyttäisikään nimeämään tai jos he toimivat yhdessä muiden ihmisten kanssa. 
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19. Mitä muita vakuutuksia klubimme tulisi harkita? 
Kuten aiemmin mainittu, tilaisuuksissa, joissa tarjoillaan alkoholia tulisi olla erillinen 
alkoholivastuuvakuutus. Jos klubinne omistaa tai vuokraa tiloja tai henkilökohtaista omaisuutta, tulisi klubin 
hankkia vahinkovakuutus kyseiselle omaisuudelle.  Vastuuvakuutus ja vakuutus fyysisen vaurion varalta 
tulisi hankkia ajoneuvoille ja perävaunuille sekä vuokratuille ajoneuvoille. Jos klubilla on palkattua 
henkilökuntaa, kannattaa klubin harkita vakuutusta työtapaturmien varalta silloin kun tarpeellista.  Ottakaa 
yhteys paikalliseen vakuutusyhtiöön tiedustellaksenne lisävakuutuksien tarpeesta. 
 
20. Jos lionsklubimme sallii toisen yhteisön käyttää ‘‘Lions’’-tunnusta ja/tai nimeä, vakuuttaako 
vakuutuksemme myös heidät? 
Lionsklubien kansainvälisen järjestön säännöt ja ohjesääntö määräävät, ettei kukaan yksilö tai yhteisö paitsi 
lionsklubit ja -piirit saa käyttää lionsnimeä tai -tunnusta ilman kansainvälisen hallituksen antamaa erityistä 
lisenssiä. Lisenssiä voidaan hakea järjestön verkkosivulla osoitteessa 
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/publications-forms/legal.php. Jos kyseisellä taholla on voimassa 
oleva, Kansainvälisen lionsjärjestön myöntämä lisenssi, silloin vakuutuksen ehdot pätevät siihen. 

 
21. Klubimme vuokraa juhlasalin varainkeräystilaisuutta varten.  Vuokrasopimuksessa on ‘‘Hold 
Harmless Agreement’’ ( ‘‘vapautus vastuusta’’) ja muita vakuutusvaatimuksia.  Jos allekirjoitamme 
sopimuksen, onko järjestön vastuuvakuutus riittävä? 
Pyytäkää lainopillista neuvoa vuokrasopimuksia ja muita sopimuksia laadittaessa paikalliselta 
oikeusneuvojalta. ‘‘Hold Harmless Agreements’’ tyyliset sopimukset yleensä vaativat vastuun hyväksymistä 
‘‘mistä tahansa ja kaikesta” korvausvelvollisuudesta.  Järjestön vastuuvakuutuksessa on monenlaisia 
rajoituksia eikä se näin ollen kata ‘‘mitä tahansa ja kaikkea’’ korvausvelvollisuutta. Muut sopimuksen ehdot 
eivät ehkä vastaa vastuuvakuutuksen vakuutussuojaa.  Näistä syistä klubin tulisi olla varma, että sillä on 
vaadittava vakuutussuoja, ennen kun se solmii vuokrasopimuksia tai muita sopimusoikeudellisia sopimuksia. 

 
Lisäkysymyksissä koskien tätä vakuutusta ota yhteys DSP Insurance Services tai Lionsklubien 
kansainvälisen järjestön lakiasiain jaostoon: 

 
DSP Insurance Services 1900 
E. Golf Road, Suite 650 
Schaumburg, IL 60173 
Puhelin (800) 316-6705/(847) 934-6100 
Faksi (847) 934-6186 
S-posti lionsclubs@dspins.com 

 

Legal Division - Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523, USA 
Puhelin: +1 630-571-5466, Ext. 360 
Faksi: 630-571-0953 
Sähköposti: legal@lionsclubs.org 

 
 

KAIKKI ILMOITUKSET ON TEHTÄVÄ 
PUHELIMITSE - USA:n ULKOPUOLELTA 
NUMEROON +1 (866) 809-0396 

http://members.lionsclubs.org/FI/resources/publications-forms/legal.php
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CHUBB VAHINKOILMOITUSTOIMISTON YHTEYSTIEDOT 
 
 

CHUBB  INSURANCE  GROUP/AC E INSURANCE CLAIM -TOIMISTOT 
 

YHDYSVALLAT 
ESIS Chicago Casualty Claim Office 
525 West Monroe, 4th Floor 
Chicago, IL 60661 
PO Box 4864 Chicago 60680-4864 
(312) 775-7800 or (800) 250-1649 

 
ARGENTIINA 
Chubb Seguros, Argentina S.A. 
Torre Alem PlazaLeandro N. Alem 855 - Piso 19 
C.A.B.A., Buenos Aires C1001AAD Argentina 
54 (11) 4114-4042 

 
AUSTRALIA 
Chubb Insurance Australia Limited 
Grosvenor Place, Level 38,225 George Street 
Sydney N.S.W. 2000, Australia 
02 9 2730 171 

 
BAHAMA 
Royal Star Assurance Ltd. 
John F. Kennedy Dr. 
PO Box N 4391 
Nassau, Bahamas 
(242) 328-7888 

 
BELGIA 
Chubb European Group Limited 
Amsterdam-Wegalaan 
Wegalaan 43 
Hoofddorp, 2133 Jd Netherlands 
31235661824 

 
BERMUDA 
Freisenbruch-Meyer Insurance Ltd. 
75 Front Street 
Hamilton HM 12 Bermuda 
1441.296.3600 

 
BRASILIA 
Chubb Seguros Brasil S.A. 
Avenida das Nações Unidas, 8.501 – 28º andar 
Sao Paulo, SP 05425-270 
Brazil 
55 (11) 4504 4400 

 
KANADA 
Chubb Insurance Company of Canada 
199 Bay Street 
Suite 2500 
Toronto, ON M5L1E2 
416-594-2618 

CHILE 
Chubb Seguros Chile S.A. 
Miraflores 222 
Piso 17 Santiago Centro 
Santiago, Chile 
56 (2) 2549-8931 

 
COLOMBIA 
Chubb Seguros Colombia S.A. 
Calle 72N 10-51cra 7#71-21 
Torre B Piso 7 
Bogotá, Colombia 
571 326 6200 

 
TANSKA 
Chubb European Group Limited 
Kalvebod Brygge 45,2 sal 
København V Denmark 
45 (3) 925 65 60 

 
RANSKA 
Chubb European Group, Limited 
Le Colsee 8, Avenue de L’Arche 
Courbevoie Cedex, 92419 
France 
33 (1) 55 91 45 93 

 
SAKSA 
Chubb European Group Limited 
Lurgiallee 12 
Frankfurt am Main, Hessen 60439 
Germany 
49-69-75613-6535 

 
HONGKONG 
Chubb Insurance Hong Kong Limited 
25th Floor Shui On Centre No 6-8 Harbor Road 
Wachai 
Hong Kong, Hong Kong 
852 3191 6391 

 
IRLANTI 
Chubb European Group LTD. 
2nd Floor 5 Georges Dock IFSC 
Dublin, 1 
Ireland 
353 (1) 440 1751 
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JAPANI 
Chubb Insurance Japan 
Garden City Shinagawa Gotenyama 
6-7-29 Kita Shinagawa 
Shinagawa-ku Tokyo 141-8679 
Japan 
81 (50) 3164-8408 

 
MEKSIKO 
Chubb Seguros Mexico S.A. 
Paseo de la Reforma 250 Piso 15 
Col. Juárez, Mexico, D.F. CP 06600 
52 55.5258.5800 Ext. 7511 

 
ALANKOMAAT 
Chubb European Group Limited 
Amsterdam-Wegalaan 
Wegalaan 43 
Hoofddorp, 2133 Jd Netherlands 
31235661824 

 
UUSI-SEELANTI 
Chubb Insurance Australia Limited 
Grosvenor Place, Level 38, 225 George Street 
Sydney N.S.W. 2000, Australia 
61 4 1940 0639 

 
FILIPPIINIT 
Insurance Company of North America 
24th Floor Zuelig Building 
Makati Ave, corner 
Paseo de Roxas 
Makati City, Metro Manila 1226 Philippines 

63.2.849.6039 
 

PUERTO RICO 
Chubb Insurance Co. of Puerto Rico 
1445 F.D. Roosevelt Drive, 
Ste. 5A Doral Bank Center 
33 Resolucion Street Floor 5th 
San Juan, Puerto Rico 
787.274.4756 

 
ETELÄ-AFRIKKA 

Chubb Insurance South Africa Limited 
Ground Floor, The Bridle, Hunts End Office 
Park 
38 Wierda Road West 
Wierda Valley, Johannesburg, South Africa 
27 11 722 5710 

ESPANJA 
Chubb European Group Limited 
Paseo de la Castellana 141, 6 
28046 Madrid, Spain 
34 91 085 5117 

 
RUOTSI 
Chubb European Group Limited 
Kalvebod Brygge 45,2 sal 
København V Denmark 
45 (3) 925 65 60 

 
 

ISO-BRITANNIA 
Chubb European Group Limited 
200 Bromielaw 
Glasgow G1 4RU 
United Kingdom 
44 (0) 1412852007 

 
 

VENEZUELA 
Seguros Catatumbo 
Avenida 4 No.77-55 
Edificio Seguros Catatumbo 
Apto Postal 1083 Maracaibo, Venezuela 
58 261 700 55 43 

 
Maissa, joita ei ole mainittu, tulee ottaa 
yhteyttä: 

 
DSP Insurance Services 
1900 E. Golf Road, Suite 650 
Schaumburg, IL 60173 
Puhelin (800) 316-6705/(847)934-6100 
Faksi (847) 934-6186 
S-posti lionsclubs@dspins.com 
 

mailto:lionsclubs@dspins.com
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