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Tietoa Mela-turvastasi

Työajan MATA-vakuutetulle

ILMOITA MUUTOKSISTA
Työskentelyn muutoksista on tärkeää ilmoittaa ajoissa, 
jotta va kuutusturvasi pysyy ajan tasalla. Korvaukset ja 
etuudet pysyvät oikealla tasolla, kun ilmoitat työsi ja työ-
olosuhteittesi tiedot meil le ajallaan.

Vakuutus on tarkistettava esimerkiksi, kun:
• työmääräsi vähenee
• aloitat maatalouden liitännäistoiminnan
• työskentelet perheenjäsenenä ja muutat tilalta pois.

HAE KORVAUKSIA AJOISSA
Jos sinulle sattuu työtapaturma tai sairastut ammattitau-
tiin, toi mita meille vahinkoilmoitus viimeistään 60 päivän 
kuluessa siitä, kun vahinkosi sattui. Kuvaile ilmoituksessa 
vahingon olosuhteet, syyt ja seuraukset.

Jos tarvitset maksusitoumuksen erikoislääkärin hoitoa 
tai pitkäaikaislääkitystä varten, sinun täytyy ensin toimit-
taa meille va hinkoilmoitus.

Jos vahinko on vähäinen, eikä siitä aiheudu työkyvyt-
tömyyttä, voit ilmoittaa siitä vakuutustodistuksella. Saat 
sekä vahinkoilmoi tuksen että vakuutustodistuksen asioin-
tipalvelustamme.

TURVAA VAPAA-AJALLE
Suuri osa tapaturmista sattuu vapaa-ajalla. Melan va-
paa-ajan ta paturmavakuutus on hyvä lisä työajan tapatur-
mavakuutuksesi rinnalle.

Vapaa-ajan MATA-vakuutus on edullinen ja korvaa 
kattavasti verrattuna moniin yksityisiin vakuutuksiin. Saat 
korvausta esi merkiksi harrastuksissa ja yksityistalouden 
töissä sattuvista tapa turmista. Hoitokulut, tarvittavat lääk-

keet ja hoitomatkat korva taan ilman ylärajaa.

MAKSUPROSENTIT VUONNA 2023
Vapaaehtoinen työtapaturma- ja ammattitautiva-
kuutusmaksu on 12 euroa + 1,020 prosenttia vuosi-
työansiosta.
Vapaa-ajan tapaturmavakuutusmaksu on 17 euroa + 
0,36 prosenttia vuosityöansiosta.

VIIVÄSTYSKORKO
MYEL- ja MATA-vakuutusmaksujen viivästyskorko on 
10,5 pro senttia 1.1.–30.6.2023.

AUTAMME SINUA
Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa Mela-turvaasi 
liittyvissä kysymyksissä. Tavoitat meidät arkisin kello 9–16 
numerosta 029 435 2650. Mela-asiamiesten yhteystiedot 
saat nettisivuil tamme mela.fi/yhteystiedot.

HOIDA VAKUUTUSASIOITASI VERKOSSA
Kun sinulla on meille Mela-turvaasi liittyvää asiaa, voit 
lähettää Melaan viestejä asiointipalvelun kautta. Vastaus 
lähettämääsi viestiin tulee myös asiointipalveluun. 

Asiointipalvelussa teet kätevästi vahinkoilmoituksen, 
jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma. Näet asiointi-
palvelusta, miten vahinkoasiasi käsittely etenee. Asioin-
tipalvelussa voit myös ilmoittaa vakuutukseesi liittyvistä 
muutoksista.

mela.fi/asiointipalvelut

Mela palvelee monipuolisesti
Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa

• Hoida Mela-turvaasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut
• Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650 • Lähetä postia: PL 16, 02101 Espoo • Lähetä suojattua sähköpostia mela.fi

https://www.mela.fi/asiointipalvelut/
https://www.mela.fi/asiointipalvelut/
https://securemail.mela.fi
https://www.mela.fi/tietoa-melasta/yhteystiedot/

