
Kilpa Turnaus* Kerho** Kilpa Turnaus* Kerho** Hoito Leikkaus yksityisessä 
hoitolaitoksessa

Liiga ja NSM Naiset ja miehet Laaja 186 € - - 720 € - - 100 € 10% kustannuksesta

Laaja 165 € - - 360 € - - 10% kustannuksesta

Perus 165 € - - 190 € - - -

Laaja 119 € - - 285 € - - 10% kustannuksesta

Perus 119 € - - 150 € - - -

Harraste  N2D, M3D ja ikämiessarjat Laaja 82 € 30 € 10 € 98 € 98 € 98 € 100 € 10% kustannuksesta

Laaja 175 € 49 € 10 € 457 € 70 € 55 € -

Perus 175 € - - 220 € - - -

Laaja 159 € 49 € 10 € 271 € 70 € 55 € -

Perus 159 € - - 140 € - - -

C-juniorit 1.1.2007-31.12.2008 Laaja 152 € 49 € 10 € 177 € 50 € 35 € 100 € -

D-juniorit 1.1.2009-31.12.2010 Laaja 128 € 49 € 10 € 89 € 50 € 35 € - -

E-juniorit 1.1.2011-31.12.2011 Laaja 80 € 49 € 10 € 75 € 30 € 20 € - -

F-juniorit 1.1.2012-31.12.2012 Laaja 77 € 49 € 10 € 70 € 30 € 20 € - -

Minit 1.1.2013-31.12.2014 Laaja 23 € 23 € 10 € 42 € 30 € 20 € - -

Pikkuminit 1.1.2015 tai myöh. Laaja 6 € - - 5 € - - - -

Erotuomarit
Erotuomarit (pelaajavakuutus 

on voimassa myös 
erotuomaritoiminnassa)

Laaja 62 € - - 61 € - - 100 € -

Toimitsija

Joukkueiden vakituiset 
toimihenkilöt ja vakituiset 

toimitsijat sekä 
tarkkailijat/otteluvalvojat

*** 40 € - - - - - - -

Beach Vain Beach-käsipalloa 
pelaaville Laaja 15 € - - 9 € - - 100 € -

Kuukausi Voimassa 31 vrk kaikissa 
sarjoissa - 57 € - - - - - - -

 7vrk Voimassa 7 vrk kaikissa 
sarjoissa Laaja 15 € - - 37 € - - 100 € -

 * Turnauslisenssi- ja vakuutus = vain seurojen järjestämiä turnauksia (sis. senioreiden SM-turnaukset) pelaavill
** Kerholisenssi- ja vakuutus = vain oman seuran toimintaan osallistuville
*** Käsipalloliitto on mukana Tuplaturvassa, joka korvaa mm. seurojen vapaaehtoisille sattuvia vahinkoja 

Perusvakuutus

1 500 €

-

1 000 €

500 € Akuutti hoito

30 000 €

15 000 €

Juniori-ikäinen pelaaja (kaudella 2021-22 1.1.2002 tai myöhemmin syntynyt) voi pelata ikänsä mukaisella lisenssillä ja vakuutuksella
eri sarjoissa. Mikäli esim. A-juniori-ikäinen pelaaja pelaa vain miesten 3.divisioonassa, voi hän hankkia harrastelisenssin/-vakuutuksen
A-juniorilisenssin/-vakuutuksen sijaan.

Aikuisikäinen pelaaja (kaudella 2021-22 31.12.2001 tai aikaisemmin syntynyt) hankkii ylimmän sarjatasonsa mukaisen lisenssin.
Lisenssi ja mahdollinen vakuutus tulee korottaa, mikäli aikuisikäinen pelaaja vaihtaa sarjatasoa ylemmäksi kesken kauden.

Vakuutuksen myöntää: Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa
Vakuutusmeklari: Aon Finland Oy
Vakuutuksen hinta sisältää vakuutusyhtiön osuuden 82,5% sekä hallinnollisia ja palvelukuluja 17,5%.

Sarjataso ja selite

Vakuutuk-
sen tyyppi, 
tarkennettu 
alemmassa 
taulukossa

Vakuutusmaksu 
lisenssityypeittäin Omavastuu

1. divisioona Naiset ja miehet 100 €

Lisenssimaksu

2. divisioona Miehet 100 €

A-juniorit 1.1.2002-31.12.2004 100 €

B-juniorit 1.1.2005-31.12.2006 100 €

Vakuutusmäärät riippuen vakuutusturvan laajuudesta
Molemmat vakuutukset voimassa myös lisäturvan (ehto 16.3.) mukaisesti osallistuttaessa naisten/miesten A-
maajoukkueen tapahtumiin. Laaja vakuutus

Hoitokorvaus, joka sisältää lääkärinhoidon ja tarvittavat tutkimukset sekä leikkauksen julkisessa hoitolaitoksessa 3 000 €

Leikkaushoito yksityisessä hoitolaitoksessa 7 000 €

Fysikaalinen hoito leikkauksen tai kipsauksen jälkeisenä kuntoutuksena 1 000 €

Seuraostaja, huolehdithan siitä, että pelaaja tietää mikä vakuutus pelaajalle on otettu ja että hän saa tuoteselosteen sekä vakuutusmäärätaulukon

Hammaskorvaus pysyville hampaille tapaturman aiheuttamana 4 000 €

Haittakorvaus, joka määräytyy vamman haittaluokituksen mukaan 30 000 €

Kuolinkorvaus, tapaturman aiheuttama 15 000 €

SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO
LISENSSIN JA LISENSSIVAKUUTUKSEN TURVAT JA MAKSUT  1.7.2021 - 30.6.2022



Vahingon sattuessa tee vahinkoilmoitus – 
tässä tärkeää tietoa 

Ohjeet vahingon sattuessa Käsipalloliiton pelaajille kun vakuutus on ostettu Suomisportista 
Loukkaantumisen tapahduttua toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti. 
 

1. Tee vahinkoilmoitus riippuen siitä milloin vahinko sattui, käyttämällä alla olevia linkkejä. 
Vahinkoilmoituksen tehtyäsi saat vahinkonumeron sähköpostiisi, jonka voit antaa 
lääkäriasemalle. Vahinkokäsittelijä on vaihtunut 1.5.2022, joten tee vahinkoilmoitus käyttäen 
oikeaa linkkiä riippuen vahingon sattumisen päivämäärästä. 

 
Jos vahinko sattui 30.4.2022 tai aiemmin, tee vahinkoilmoitus tämän linkin kautta.  

 
Jos vahinko sattui 1.5.2022 tai myöhemmin, tee vahinkoilmoitus tämän linkin kautta.      
 

2. Mene hoitoon viimeistään 2 viikon kuluessa vamman sattumisesta. 
3. Varaudu maksamaan vamman hoidosta ensimmäinen yksityislääkärinpalkkio itse. 
4. Jatkohoitoon ja tutkimuksiin ei tule hakeutua ilman vahinkonumeroa.  

 
KYSYMYKSET 
Jos Sinulla on kysymyksiä vahinkoilmoituksen tekemiseen liittyen, lisäohjeita löydät www.adis.fi  
tai lähetä sähköpostiviesti adisasiakaspalvelu@adis.as 
Tavoitat meidät myös puhelimitse 0400 378 200. 
 
Mikäli pelaajalla on muu kuin Suomisportista ostettu vakuutus, tulee hänen tehdä vahinkoilmoitus 
omaan vakuutusyhtiöönsä. 

 

https://vahinko.pvvahingonkasittely.fi/index.php?q=node/add/vahinkoilmoitus&type=kasipallo&lang=fi%20
https://www.adis.fi/Sports/fi/contact-us
http://www.adis.fi/
mailto:adisasiakaspalvelu@adis.as


   

Suomen Käsipalloliitto (SKPL) 
Lisenssivakuutus käsipalloon tuoteseloste 
(4.6.2021) 
 
Suomen Käsipalloliitto toimii seurojensa jäsenten 
edustajana ja on ryhmän edustaja tässä 
ryhmäetuvakuutuksessa, johon yksittäiset 
lisenssivakuutetut liittyvät. 
 
Aon Finland Oy on ryhmäetuvakuutuksen vakuutusmeklari 
ja Chubb European Group SE (sivuliike Suomessa) sen 
vakuuttaja. 
 
Vakuutuksen voimaantulo 
 
Mikäli vakuutushakemus on tehty ennen lisenssikauden 
alkua, astuu vakuutus voimaan lisenssikauden 
ensimmäisenä päivänä lukuun ottamatta niitä pelaajia, 
joilla ei ole edeltävällä kaudella ollut lisenssivakuutusta. 
Heidän osaltaan vakuutus astuu voimaan hakemuksen 
tekopäivästä. Jos vakuutushakemus on tehty 
lisenssikauden alkaessa tai sen jälkeen, tulee vakuutus 
voimaan hakemusajankohdasta. Vakuutuskausi päättyy 
lisenssikauden loputtua. 
 
Vakuutuksen voimassaolo 
 
Vakuutus on voimassa alle 70-vuotiaille käsipallon 
pelaajille ja erotuomareille, jotka ovat ostaneet 
vakuutuksen ja jolla on voimassa oleva pelilisenssi. Alle 
12-vuotiailla lapsilla vakuutus kattaa kaikki Suomalaisten 
Urheiluliittojen lisenssin alaiset urheilulajit. Vakuutus on 
voimassa Suomessa ja ulkomailla, kaikissa Suomen tai 
vastaavan ulkomaisen lajiliiton, sen piirien ja 
seurojen/joukkueiden järjestämissä: 
• otteluissa 
• harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia ja jotka 

suoritetaan harjoituksen johtajan valvonnassa 
• koulutus-, liikunta ja valmennusleireillä 

urheilutoiminnassa harjoitusten aikana, mutta ei 
muussa toiminnassa ja 

• edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi 
liittyvillä meno-ja paluumatkoilla, 

joihin osallistutaan seuran edustajana. 
 
Mitä korvataan 
 
• tapaturmavamma, joka on äkillisen ulkoisen 

tekijän aiheuttama fyysinen vamma ja 
• yksittäisen voimanponnistuksen tai liikkeen 

välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen 
venähdys- tai revähdysvamma, johon on 
annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden 
kuluessa vammautumisesta. 

 
Korvauslajit 
 
Hoitokorvaukset 
 
Vakuutus sisältää seuraavat korvauslajit valitusta 
vakuutusvaihtoehdosta riippuen. Vakuutusvaihtoehdot 
löytyvät erillisestä vakuutusmäärä- ja maksutaulukosta. 
 
a) Hoitokorvaus 
 
Hoitokuluina korvataan: 
 
• Lääkärin tai muun terveydenhuollon 

ammattilaisen tekemät tutkimukset ja antamat 
hoidot, lääkärin määräämät apteekissa 
lääkelaitoksen luvan perusteella myytävät 
lääkkeet sekä sairaalan hoitopäivämaksut 

 

• Julkisen hoitolaitoksen tekemät leikkaus-ja 
kipsaushoidot 

 
• Kustannukset ortopedisten sidosten ja tukien  

hankkimisesta. 
 
b) Leikkaus ja kipsaushoito (mikäli valittu 
vakuutusvaihtoehto sisältää tämän korvauslajin) 
Hoitokuluina korvataan leikkaus- ja kipsaushoito 
yksityisessä hoitolaitoksessa 
 
c) Fysikaalinen hoito 
Hoitokuluina korvataan tapaturman aiheuttaman leikkaus-
ja kipsaushoidon jälkeinen lääkärin määräämä 
fysikaalinen hoito. Fysikaalinen hoito voidaan korvata, jos 
ortopedi suosittelee sitä leikkauksen sijaan. Jos leikkausta 
tarvitaan edelleen korvatun fysioterapiahoidon jälkeen, 
vähennetään tästä maksettu korvaus leikkaushoidon 
kustannusten korvauksesta. 
 
d) Hammaskorvaus 
Hammashoidon korvauksia maksetaan 
vakuutusturvatason mukaan aina pysyvien hampaiden 
akuutista hoidosta sekä laajennetussa vakuutusturvassa 
tähän liittyvästä jatkohoidosta maksimissaan kaksi (2) 
vuotta tapaturmasta. 
 
e) Haittakorvaus 
Haittakorvaus maksetaan tapaturmasta aiheutuneesta 
pysyvästä haitasta. Täydestä haitasta maksetaan sovittu 
vakuutusmäärä, osittaisesta haitasta vastaava osa 
vakuutusmäärästä. 
 
f) Kuolinkorvaus 
Kuolinkorvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee 
tapaturman aiheuttamiin vammoihin vuoden kuluessa 
tapaturmasta. Mikäli samasta tapaturmasta on maksettu 
haittakorvaus, vähennetään jo maksettu haittakorvaus 
kuolinkorvauksena maksettavasta summasta. 
 
g) Matkakulut 
Matkakuluina korvataan edullisin kulkutapa tapaturman 
aiheutumispaikalta lähimpään mahdolliseen 
hoitolaitokseen. 
 
Rajoitukset 
• Vakuutuksesta ei korvata vammaa, jonka on 

aiheuttanut sairaus tai olemassa oleva alttius 
sairauteen tai vamma. 

• Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, mikäli 
vakuutettu pelaa tai harjoittelee lääkärin 
määräyksen ja/tai suosituksen vastaisesti tai 
jonka lääkäri on määrännyt lepoon. 

• Vakuutuksesta ei korvata vammoja, jotka ovat 
syntyneet urheilulajin sääntöjen mukaan 
pakollisten suojavarusteiden käytön 
laiminlyönnistä. 

• Vakuutuksesta ei korvata tapaturman 
yhteydessä rikkoutuneiden silmälasien, 
piilolinssien, kuulokojeen tai hammasproteesin 
korjaus- ja jälleenhankintakustannusta. 

• Vakuutuksesta ei korvata rikkoutuneita vaatteita 
tai pelivarusteita. 

• Fysikaalinen hoidon korvaaminen on rajattua, se   
korvataan esim. leikkaus-ja/tai kipsaushoidon 
jatkohoitona. 

• Vakuutuksesta ei korvata ansionmenetystä tai 
muita välillisiä menetyksiä. 

. 
 
Vakuutus ei korvaa rasituksen tai kuluman aiheuttamia 
vammoja. Vakuutuksesta ei korvata tapaturmia, joista 
henkilö on oikeutettu saamaan korvausta työtapaturmana 
tai opiskelutapaturmana. Vakuutuksesta ei myöskään 
korvata tapaturmia, missä henkilö on oikeutettu saamaan 



   

korvauksen liikennevakuutuslain, sotilastapaturmalain tai 
jonkun muun lain perusteella. Hoitokorvaukset maksetaan 
siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta 
korvaukseen sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain 
nojalla. 
 
Psyykkistä vammaa, shokkia tai vastaavaa, ei pidetä 
tapaturmavammana.  
 
Vakuutus ei myöskään ole voimassa illanviettojen/kauden 
päättäjäisten tai vastaavien aikana, vaikka ne olisivatkin 
Liiton tai sen piirien/seurojen järjestämiä. 
 
Ennen korvauksen maksamista vakuutuksista on Kelasta 
haettava sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. 
Useimmat lääkäriasemat hakevat sairausvakuutuksen 
osuuden Kelasta suoraan valtakirjalla. 
 
Ensisijainen hoitolaitos on vahingonkäsittelijän 
sopimuslääkäriasema/hoitolaitos, jossa on 
vahingonkäsittelijälle määriteltynä sopimushinnat eri 
hoitotoimenpiteille tai julkinen hoitolaitos. Mikäli leikkaus- 
ja/tai kipsaushoito suoritetaan muualla kuin 
sopimuslääkäriasemalla tai julkisessa hoitolaitoksessa, 
etukäteishyväksyntä suoritettavalle toimenpiteelle täytyy 
pyytää ennen toimenpidettä. 
 
Yksittäisen voimanponnistuksen tai liikkeen välittömästi 
aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdys- tai 
revähdysvamman, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 
vuorokauden kuluessa vammautumisesta, osalta 
korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta 
vamman syntymisestä. Hoitokuluina ei korvata 
leikkaustoimenpiteitä. 
 
Hoitokorvauksia maksetaan maksimissaan kaksi (2) vuotta 
tapaturmasta. Hoitokuluja korvataan vain omavastuun tai 
omavastuiden ylittävältä osalta. 
 
Vahingosta ilmoittaminen 
 
Vahinkoilmoitus on tehtävä niin pian kuin mahdollista 
tapaturman tai ensimmäisen lääkärikäynnin jälkeen. 
 Vahinkoilmoitus tulee olla joukkueen edustajan 
allekirjoittama. 
 
Vakuutusmäärät ja omavastuut 
 
Yleiset ehdot ja vakuutusehdot ovat luettavissa 
Suomisportissa tai Liiton verkkosivuilla. Vakuutusmäärät ja 
omavastuut ilmenevät erillisestä Vakuutusmäärä- ja 
maksutaulukosta, joka myös löytyy Suomisportissa tai 
Liiton verkkosivuilta. 
 
Vakuutusehtonumero: 75FIN293 
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Etämyynnissä annettavat 
ennakkotiedot 

 

 

 

 

 

Kuluttajasuojalain 6A luvun ja vakuutusten tarjoamista koskevan lain 32 
§:n mukaiset tiedot  

Vakuutuksenantaja  

Vakuutuksenantajana vahinkovakuutuksissa on Chubb European Group SE, 
sivuliike Suomessa (jäljempänä ”Chubb”).  

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa 

PL 687 (Museokatu 8) 00101 Helsinki 

Puh. 09 6861 5151, faksi 09 774 11 10 

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@chubb.com 

Y-tunnus: 1855034-2 

Kotipaikka Helsinki 

www.chubbvakuutus.fi 
 
 
Julkiset rekisterit  

Chubb (Y-tunnus 1855034-2), on merkitty seuraaviin patentti- ja rekisterihallituksen 
ja verohallinnon yhteisen yritystietojärjestelmän www.ytj.fi julkisiin rekistereihin: 

• Kaupparekisteri 
• Verohallinto 
• Ennakkoperintärekisteri 
• Arvonlisäverovelvollisten rekisteri 
• Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri 

Valvontaviranomainen  

Chubb on Chubb European Group SE:n sivuliike. 

Chubb European Group SE:n toimintaa sääntelee Ranskan vakuutussopimuslaki, 
rekisterinumero 450 327 374 RCS Nanterre, kotipaikka: La Tour Carpe Diem, 31 
Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Ranska. Chubb European 
Group SE on Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionin (ACPR) valvonnassa, 
4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. 

Chubbin toimintaa Suomen markkinoilla valvoo Finanssivalvonta 
(Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8) PL 103, 00101 Helsinki, Puh. 010 83 151. 

 

 

http://www.chubbvakuutus.fi/
http://www.chubbvakuutus.fi/
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Tuotteiden pääominaisuudet  

Vakuutuksen laajuutta ja vakuutusturvan keskeisiä rajoituksia koskevat tiedot sekä 
tuotekohtaiset etämyynnin ennakkotiedot löytyvät kunkin vakuutuksen 
tuoteselosteesta, avaintietolomakkeesta sekä vakuutusehdoista. 

Vakuutusmaksut  

Vakuutusmaksuihin liittyvät tiedot löytyvät Lisenssivakuutuksen tuotetiedot -
dokumentista.  

Vakuutusmaksun suorittaminen  

Suomen Käsipalloliitto ry laskuttaa vakuutusmaksun vakuutuksenottajalta Chubbin 
toimesta.  

Lisätietoja vakuutusmaksun suorittamisesta verkkosivuilta vakuutuksen ostaessa. 

Peruuttamisoikeus  

Kuluttajasuojalain peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä ei sovelleta 
vakuutussopimuksiin, vaan niihin sovelletaan vakuutussopimuslain säännöksiä.  

Vakuutuksen voimassaolo 

Tiedot Chubbin vastuun alkamisesta ja vakuutussopimuksen ajallisesta 
voimassaolosta löytyvät verkkosivuilta vakuutuksen ostaessa.  

Vakuutussopimuksen irtisanominen  

Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa vakuutussopimuksen kirjallisesti.  
Irtisanomistilanteessa vakuutusmaksu peritään vakuutuksen voimassaoloajalta. 
Vakuutuksen voimassaolopäivät lasketaan lisenssivakuutuksen alkamisajasta eli 
pelikauden alusta alkaen, hyvitys maksetaan irtisanomisajan jälkeiseltä ajalta.  Alle 8 
euroon jäävää osuutta ei palauteta. 

Sovellettava laki  

Vakuutuksia koskevat ennakkotiedot on annettu Suomen lain mukaisesti. 
Vakuutussopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. 

Etämyynnin palvelukieli 

Palvelukieli etämyynnissä (Suomisport.fi) sekä vakuutusratkaisun sisältöön 
liittyvissä kysymyksissä (Liiton vakuutusmeklari Aon Finland Oy) on suomi. 

Oikeussuojakeinot  

Chubbin korvauskäsittelijä antaa korvauksenhakijan pyynnöstä lisätietoja 
korvauspäätöksen perusteista ja asiaan vaikuttavista muista seikoista.  

Korvauksenhakija voi pyytää asian uudelleenkäsittelyä vapaamuotoisella 
hakemuksella, joka lähetetään Chubbin edellä mainittuun osoitteeseen. 
Korvauksenhakija, joka on tyytymätön uudelleenkäsittelyn päätökseen, voi pyytää 
Chubbin korvauspäällikön käsittelemään asiaa. 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutonta neuvontaa korvauksista ja 
vakuutusehdoista, www.fine.fi, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh: +358 9 6850 
120. 
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Vakuutuslautakunta ja kuluttajariitalautakunta antavat ratkaisusuosituksia 
vakuutusasioissa. Palvelu on maksuton. 

Vakuutuslautakunta, www.fine.fi, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh: +358 9 
6850 120 

Kuluttajariitalautakunta www.kuluttajariita.fi, PL 306 (Hämeentie 3), 00531 
Helsinki, puh: +358 29 566 5200. 

Chubbin vakuutusasiassa tekemään päätökseen tyytymätön voi panna vireille 
kanteen Chubbia vastaan Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa 
olevan kotipaikan käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava 3 vuoden kuluessa siitä, 
kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon Chubbin päätöksestä ja tästä 
määräajasta. 

Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaiset tiedot ennen sopimuksen 
tekemistä  

Tiedot vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista, vakuutusehdoista ja vakuutusturvan 
olennaisista rajoituksista on ilmoitettu kunkin vakuutuksen tuotekohtaisella 
verkkosivulla. 
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