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YTHS VAKUUTUSPALVELUIDEN KOHDE TARKEMMIN

Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö (YTHS) pyytää yhtiöltänne tarjousta vahinkovakuutuksista oheisen
erittelyn mukaisesti.
Tarjouspyynnön kohde
Tarjouspyynnön kohteena ovat YTHS:n vahinkovakuutukset.
Pyydetyn tarjouksen sisältö ja rakenne:
Tarjouksen tulee sisältää seuraavat vakuutukset:
1. YTHS:n vakuutukset
 lakisääteinen tapaturmavakuutus
 potilasvakuutus
 omaisuusvakuutukset
 keskeytys/lisäkuluvakuutus
 toiminnan vastuuvakuutus
 oikeusturvavakuutus
 hallinnon vastuuvakuutus
 matkavakuutus
Tarjouspyyntö vakuutuslajeittain
1.Lakisääteinen tapaturmavakuutus
-ennakkopalkat

Sairaanhoitotyö
Hierojat ja kuntohoitajat
Hammashoitoalan työ
Psykologit
Toimistotyöntekijät
Sovellussuunnittelijat
Puhelinvaihteenhoitajat
Toimistosiivoojat
YHTEENSÄ

9.574.940 €
280.940 €
6.048.699 €
2.006.919 €
2.178.909 €
140.915 €
29.232 €
439.446 €
20.700.000 €

Pyydämme tarjoustanne maksujärjestelmästä, jossa vakuutuksenottajan omat vahingot
vaikuttavat ohimenevien ja pysyvien korvausten osalta 100.000 €:n katkaisurajaan asti (tai
lähin vastaava) maksuperusteisiin. Katkaisurajan tulee olla vahinkokohtainen.
Vahinkojen vaikutus tuleviin maksuihin tulee jaksottaa vähintään 3 vuodelle.
Pyydämme, että arvioitte maksukehitystä 10 vuoden ajalla olettaen,
että
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1. Vaihtoehto
-Palkkasumma 20.700.000 €
-Normaali vahinkomeno keskimäärin 8.800 €/v. Korvausmenosta maksetaan 70 % 1.
vuotena, 25 % 2. vuotena ja 5 % 3. vuotena.
-Lakisääteiset lisät ja asiakashyvitys sisällytetään laskelmiin
2. Vaihtoehto
-Palkkasumma 20.700.000 €
-normaali vahinkomeno kohdan 1. mukaan
-Lisäksi korvataan v. 2018 40.000 € ohimenevää ja 400.000 € pysyvää korvausta, joista
maksetaan 70 % v. 2018, 25 % v.2019 ja 5 % v. 2020.

2.Omaisuusvakuutukset
-Omavastuu 5.000 €
-Liiteluettelon 1 ja 2 mukaan
3.Vastuuvakuutukset
-

Toiminnan vastuuvakuutus

-

Vakuutusmäärä 500.000 € esine- ja henkilövahingoissa
Palkat 20.700.000 €, Liikevaihto 43.785.000 €
Omavastuu 500 €
Voimassaoloalue Eurooppa

-

Hallinnon vastuuvakuutus

-

Vakuutusmäärä 840.940 € taloudellisissa vahingoissa
Omavastuu 2.000 €
Voimassaoloalue Suomi
Liikevaihto 43.785.000 €

-

Oikeusturvavakuutus

-

Vakuutusmäärä 50.000 €, enintään 100.000 € vakuutuskauden aikana
Palkat 20.700.000 €, Liikevaihto 43.785.000 €
Omavastuu 15 % kustannuksista, vähintään 1.000 €
Voimassaoloalue Suomi

4.Matkustajavakuutus
Vakuutetut: YTHS:n Suomessa vakinaisesti asuva matkustava henkilöstö
Voimassa kaikkialla maailmassa työ- ja virkamatkoilla
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Matkapäiväarvio
-kotimaan matkapäiviä 1000
-ulkomaan matkapäiviä 50
Hoitokulut
-ei omavastuuta
Pysyvä haitta
Tapaturmainen kuolema

ilman ylärajaa

Matkatavara
-ei omavastuuta

1.200 €

Matkavastuu
-omavastuu 84 €

85.000 €

Matkaoikeusturva
-omavastuu 15 % kustannuksista, vähintään 500 €

16.819 €

62.650 €
62.650 €

5.Potilasvakuutus
-Voimassaoloalue Suomi
Hammashoitolat, vakuutukseen sisältyy hammaslääkärien suorittamia toimenpiteitä
-Palkkasumma kts. liitetiedosto
-Leikkaavat hammaslääkärit kts. liitetiedosto
-Ei-leikkaavat hammaslääkärit
kts. liitetiedosto
Lääkäriasemat, joissa ei suoriteta leikkauksia (ylioppilaiden terveydenhuolto)
-Palkkasumma kts. liitetiedosto

6.Keskeytysvakuutus / Lisäkuluvakuutus
-Lisäkulut ensivastuuna:
--omavastuu 2.000 €
--turvalaajuus: palo, rikos, luonnonilmiö, lvis
Helsinki, Töölönkatu 37 A
Tampere, Kalevantie 3
Turku, Kirkkotie 13
Muut toimipisteet

200.000 €
100.000 €
100.000 €
50.000 €

