SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO
LISENSSIN JA LISENSSIVAKUUTUKSEN TURVAT JA MAKSUT 1.7.2022 - 30.6.2023

Sarjataso ja selite

Liiga ja NSM

Naiset ja miehet

1. divisioona

Naiset ja miehet

2. divisioona

Miehet

Harraste

N2D, M3D ja ikämiessarjat

A-juniorit

1.1.2003-31.12.2005

B-juniorit

1.1.2006-31.12.2007

C-juniorit

Vakuutuksen tyyppi,
tarkennettu
alemmassa
taulukossa

Vakuutusmaksu
lisenssityypeittäin

Lisenssimaksu
Kilpa

Laaja

186 €

Turnaus* Kerho**
-

-

Kilpa

Omavastuu

Turnaus* Kerho**

759 €

-

-

Laaja

165 €

-

-

392 €

-

-

Perus

165 €

-

-

218 €

-

-

Laaja

119 €

-

-

322 €

-

-

Perus

119 €

-

-

177 €

-

-

Laaja

82 €

30 €

10 €

133 €

133 €

133 €

Hoito

Leikkaus yksityisessä
hoitolaitoksessa

100 €

10% kustannuksesta

100 €
100 €

Laaja

175 €

49 €

10 €

494 €

75 €

55 €

Perus

175 €

-

-

250 €

-

-

100 €
100 €

10% kustannuksesta
10% kustannuksesta
10% kustannuksesta
-

Laaja

159 €

49 €

10 €

282 €

75 €

55 €

Perus

159 €

-

-

146 €

-

-

1.1.2008-31.12.2009

Laaja

152 €

49 €

10 €

184 €

52 €

35 €

100 €

-

D-juniorit

1.1.2010-31.12.2011

Laaja

128 €

49 €

10 €

93 €

52 €

35 €

-

-

E-juniorit

1.1.2012-31.12.2012

Laaja

80 €

49 €

10 €

78 €

32 €

20 €

-

-

F-juniorit

1.1.2013-31.12.2013

Laaja

77 €

49 €

10 €

73 €

32 €

20 €

-

-

Minit

1.1.2014-31.12.2015

Laaja

23 €

23 €

10 €

44 €

30 €

20 €

-

-

1.1.2016 tai myöh.

Laaja

6€

-

-

5€

-

-

-

-

Laaja

62 €

-

-

63 €

-

-

100 €

-

***

40 €

-

-

-

-

-

-

-

Laaja

15 €

-

-

42 €

-

-

100 €

-

-

57 €

-

-

-

-

-

-

-

Laaja

15 €

-

-

42 €

-

-

100 €

-

Pikkuminit
Erotuomarit

Toimitsija

Beach
Kuukausi
7vrk

Erotuomarit (pelaajavakuutus
on voimassa myös
erotuomaritoiminnassa)
Joukkueiden vakituiset
toimihenkilöt ja vakituiset
toimitsijat sekä
tarkkailijat/otteluvalvojat
Vain Beach-käsipalloa
pelaaville
Voimassa 31 vrk kaikissa
sarjoissa
Voimassa 7 vrk kaikissa
sarjoissa

100 €

-

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

Vakuutusmäärät riippuen vakuutusturvan laajuudesta
Molemmat vakuutukset voimassa myös lisäturvan (ehto 16.3.) mukaisesti osallistuttaessa naisten/miesten Amaajoukkueen tapahtumiin.

Laaja vakuutus

Perusvakuutus

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

3 000 €

1 500 €

Leikkaushoito yksityisessä hoitolaitoksessa

7 000 €

-

Fysikaalinen hoito leikkauksen tai kipsauksen jälkeisenä kuntoutuksena

1 000 €

1 000 €

Hammaskorvaus pysyville hampaille tapaturman aiheuttamana

4 000 €

500 € Akuutti hoito

Haittakorvaus, joka määräytyy vamman haittaluokituksen mukaan

30 000 €

30 000 €

Kuolinkorvaus, tapaturman aiheuttama

15 000 €

15 000 €

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

Juniori-ikäinen pelaaja (kaudella 2022-23 1.1.2003 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 2022-23 31.12.2002 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%.

Vid skada, gör en skadeanmälan – här
finner du viktig info
Anvisningar för spelare med Handbollförbundets försäkring när Chubb försäkring är köpt
via Suomisport. Följ nedanstående instruktioner om en skada inträffat.
INSTRUKTIONER FÖR LICENSFÖRSÄKRADE
1. Gör en skadeanmälan genom att använda nedanstående länk. När du fyllt i skadeanmälan får
du ett skadenummer skickat till din email adress, detta skadenummer kan du sedan ange till
vårdgivaren.
Gör skadeanmälan via denna länk
2. Sök vård inom två veckor från att skadan har ägt rum.
3. Förbered dig för att betala det första läkarbesöket på egen hand.
4. Anmäl skadan och försäkra dig om att du har ett skadenummer innan vidare utredning samt
uppföljande besök.
FRÅGOR
Om du har frågor rörande skadeanmälan hittar du vidare instruktioner på www.adis.fi, du kan
också maila oss på adressen adisasiakaspalvelu@adis.as.
Du når oss även per telefon på 0400 378 200.
Ifall spelaren har en annan försäkring än en Chubb försäkring som är köpt via Suomisport, bör
spelaren göra en skadeanmälan till sitt eget försäkringsbolag.

Finlands Handbollförbund (FHF)
Produktbeskrivning för
licensförsäkring (4.6.2021)

Finlands Handbollförbund representerar sina klubbmedlemmar och är
grupprepresentant i denna gruppförmånsförsäkring, till vilken enskilda försäkrade
ansluter sig (individuell anslutning).
Aon Finland är gruppförmånförsäkringens försäkringsmäklare och Chubb European
Group SE, filial i Finland är försäkringsgivare.

Försäkringen träder i kraft
Om försäkringsansökningen har gjorts före licenssäsong börjar, träder försäkringen i
kraft från början av säsongen förutom för spelare som inte har försäkring för den
föregående säsongen och som gör försäkringsansökan högst en månad före början
ava säsongen. För dessa spelare är försäkringen i kraft från ansökningstidpunkten.
Ifall ansökningen har gjorts efter säsongens början träder försäkringen i kraft då
ansökan gjorts. Försäkringen är tidsbestämd och försäksingsperioden slutar vid
licenssäsongens slut.

Försäkringens giltighet
Försäkringen omfattar de handbollsspelare samt domare som är under 70 år, och
som skaffat sig en licens och licensförsäkring. För barn under 12 år gäller
försäkringen i all licens sport organiserad av finländska idrottsförbund.
Försäkringen är i kraft i Finland och utomlands av Idrottsförbundets eller
motsvarande utländsk Idrottsförbund eller dess distrikts/klubblags arrangerade
• matcher samt även i matcher som spelas utomlands vars resor arrangeras av
idrottsförbundets klubblag.
• för grenen typiska träningspass, övervakade av träningsledare,
• skolnings-, motions- och träningsläger för idrottsverksamheten under
träningspassen, uteslutande övrig fritid,
• vid resor som direkt kan förknippas med ovannämnda aktiviteter
när man representerar klubblag.

Vad ersätter försäkringen?
•

Skador orsakade av olycksfall som skett plötsligt, oförutsett och av yttre
händelse

•

Sträckningsskador i muskler eller senor som den försäkrade har ådragit sig
som en direkt följd av en specifik och enskild kraftansträngning och rörelse,
om läkarvård för skadan har getts inom 14 dygn efter det att skadan uppkom

Ersättningskategorier
Vårdersättning
Försäkringen omfattar följande typer av ersättningar beroende på valt
försäkringsalternativ. Försäkringsalternativen presenteras i ett separat
fösräkringsbelop och premietabell.
a) Vårdkostnader
Som vårdkostnad ersätts:
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•
•
•

Vård och undersökning som ges av läkare eller annan sjukvårdspersonal, av
läkare beordrade läkemedel som säljs på apotek med tillstånd av
läkemedelsverket och sjukhusets dagavgift.
Operation utförd vid den offentliga sektorns vårdinrättning.
Kostnader för anskaffandet av ortopediska förband och stöd.

b) Operation (ifall denna ersättningskategori ingår i valt försäkringsalternativ)
• Vårdkostnader från operation utförda av den privata sektorn vårdinrättning.
c) Fysikalisk vård
• Av läkare angiven fysikalisk vård till följd av operation och gipsning.
Fysikalisk vård kan ersättas om en ortoped rekommenderar det som ett
alternativ till operation. Om en operation fortfarande behövs efter ersatt
fysioterapibehandling, dras redan betald ersättning från operationskostnads
ersättningen.
d) Tandvårdsersättning
• Tandvårdsersättning betalas enligt skyddsnivå alltid vid akut vård av
bestående tänder samt vid omfattande skyddsnivå för fortsatt vård,
maximalt två (2) år från olycksfallet.
e) Ersättning för men
• Vid bestående men orsakat av olycksfall utbetalas menersättning. För
fullständigt men utbetalas den avtalade ersättningen, vid partiellt men en
motsvarande andel av försäkringsbeloppet.
f) Ersättning vid dödsfall
• Dödsfallsersättning utbetalas om den försäkrade inom ett år från ett
olycksfall avlider av skador som förorsakats av olycksfallet. Ifall ersättning
för men betalats för samma olycka avdras summan från
dödsfallsersättningen.
g) Resekostnader
• Som resekostnad godkänns billigaste möjliga transportmedel från
olycksplatsen till närmaste vårdinrättning.

Begränsningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av sjukdom, benägenhet till
sjukdom eller skador.
Försäkringen ersätter inte olyckor vid träning eller match som sker mot
läkares ordinering/rekommendation.
Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått på grund av
försummelse att använda skyddsutrustning enligt Idrottsfgrenets regler.
Försäkringen ersätter inte reparations- eller anskaffningskostnader för
glasögon, kontaktlinser, hörselapparater eller tandproteser.
Försäkringen ersätter inte skador på kläder eller spelutrustning.
Ersättning för fysioterapi är begränsat, och ersätts exempelvis efter en
operation eller gipsning
Försäkringen ersätter inte förlust av förvärvsinkomst eller andra indirekta
utgifter.
Försäkringen ersätter inte skador uppkomna av påfrestning eller slitage.
Försäkringen ersätter inte olyckor som orsakats av professionell sport

Olyckor, som den försäkrade kan få ersatta som arbets- eller studieolyckor ersätts
inte av försäkringen. Försäkringen ersätter inte heller olyckor där den försäkrade har
rätt till ersättning enligt trafikförsäkringslagen eller lagen för olyckor vid
militärtjänst eller någon annan lag. Vårdersättning utbetalas till den del den
försäkrade inte har rätt till ersättning enligt sjukförsäkringslagen eller någon annan
lag.
Psykisk skada, som chock eller liknande, anses inte vara en olycksskada.
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Försäkringen är inte i kraft på kvällsevenemang/säsongsavslutning eller liknande
evenemang som ordnas av Finlands Handbollförbund, dess distrikt eller klubblag.
Före utbetalning av ersättning skall ersättning av FPA sökas enligt
sjukförsäkringslagen. De flesta läkarstationer söker FPA ersättningen direkt med
den försäkrades fullmakt.
Sträckningsskador i muskler eller senor som den försäkrade har ådragit sig som en
direkt följd av en specifik och enskild kraftansträngning och rörelse, ersätts för högst
sex veckor från det att sträckningsskadan uppkom. Vid sträckningsskador som följd
av en kraftansträngning och rörelse ersätts som vårdkostnader inte kirurgiska
ingrepp.
Huvudsakliga vårdinrättningar är avtalsläkarstationer med vilka
försäkringsbolag/skadehanteringsbolag avtalat särskilda avgifter för olika
vårdingrepp eller den offentliga sjukvården. Ifall operation och/eller gipsning sker
vid annan än avtalläkarstation eller offentlig hälsostation bör ingripandet godkännas
på förhand.
Vårdersättningar utbetalas maximalt två (2) år efter olycksfall. Vårdersättning
betalas för kostnad som överstiger självriskens eller självriskernas andel.

Skadeanmälan
Skadeanmälan bör göras så fort som möjligt efter olyckan eller efter det första
läkarbesöket. Skadeanmälan bör bekräftas/undertecknas av lagets representant.

Försäkringsbelopp samt självrisk
Allmänna villkoren samt försäkringsvillkoren kan ses på Suomisport eller på
Handbollförbundets nätsidor. Försäkringsbeloppen samt självriskandelarna är i en
skild försäkringsbelopp - och premietabell, som även den kan ses på Suomisport
eller på Handbollförbundets nätsidor.
Försäkringsvillkor: 75FIN293
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Förhandsinformation i
samband med
distansförsäljning

Uppgifter i enlighet med Konsumentskyddslagens 6A kapitel och 32 § i
lagen om försäkringsdistribution

Försäkringsgivaren
Försäkringsgivaren av skadeförsäkringar är Chubb European Group SE, filial i
Finland (hädanefter ”Chubb Europe”).
Chubb European Group SE, filial i Finland
PB 687 (Museigatan 8), 00101 Helsingfors
Tel. 09 6861 5151, fax 09 774 11 10
E-postadress: asiakaspalvelu@chubb.com
FO-nummer: 1855034–2
Hemort: Helsingfors
www.chubbvakuutus.fi

Offentliga register
Chubb Europe har med ovannämnda FO-nummer antecknats i följande offentliga
register i Patent- och registerstyrelsen och skatteförvaltningen gemensamma
företagsdatasystem, www.ytj.fi:
•
•
•
•

Handelsregistret
Förskottsuppbördsregistret
Registret över mervärdesskattskyldiga
Register över premieskattskyldiga

Tillsynsmyndigheter
Chubb Europe är Chubb European Group SEs filial.
Chubb European Group SEs verksamhet är reglerat av bestämmelserna i den franska
försäkringslagen, registernummer 450 327 374 RCS Nanterre, hemadress: La Tour
Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrike.
Chubb European Group SE står under tillsyn av Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09.
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Chubb Europes och försäkringsombudens verksamhet på den finska marknaden står
under tillsynen av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8) PB
103, 00101 Helsingfors. Tel. 010 83 151.
Produkternas huvudsakliga egenskaper
Försäkringens omfattning och uppgifter gällande väsentliga begränsningar i
försäkringsskyddet samt produktspecifika förhandsuppgifter i samband med
distansförsäljning finns tillgängliga på respektive försäkrings produktspecifika
nätsidor samt i försäkringsvillkoren.
Försäkringspremier
Uppgifter gällande försäkringspremier finns tillgängliga i Produktbeskrivningen.
Premiebetalning
Finlands Handbollförbund fakturerar försäkringspremien av försäkringstagaren på
Chubbs vägnar.
Mer information gällande premiebetalning finns på hemsidan när man köper
försäkringen.
Ångerrätt
Konsumentskyddslagens bestämmelser gällande ångerrätt tillämpas inte på
försäkringsavtal, utan på dessa tillämpas bestämmelserna i försäkringsavtalslagen.
Försäkringens giltighet
Information gällande inträdande av Chubb Europes ansvar och försäkringsavtalets
tidsmässiga giltighet finns tillgänglig på respektive försäkrings produktspecifika
nätsida.
Uppsägning av försäkringsavtalet
Försäkringstagaren kan när som helst skriftligen säga upp försäkringsavtalet. Vid
uppsägning av försäkringsavtalet debiteras försäkringspremien för den tid som
försäkringen varit giltig.
Tillämplig lag
Förhandsinformationen gällande försäkringarna har getts i enlighet med finsk lag.
På försäkringsavtalen tillämpas finsk lag.
Servicespråk i samband med distansförsäljning
Servicespråket i samband med distansförsäljningen (Suomisport.fi) och i frågor
relaterade till innehållet av försäkringen (Förbundets försäkringsmäklare Aon
Finland oy) är finska.
Rättsmedel
Chubb Europes skadehandläggare ger på begäran av den som söker ersättning
tilläggsinformation om ersättningsbeslutets grunder och övriga omständigheter som
påverkat avgörandet.
Omprövning kan begäras med en fritt formulerad ansökan som riktas till Chubb
Europes ovannämnda adress. Den som är missnöjd med det omprövade
ersättningsbeslutet kan be Chubb Europes skadechef handlägga ärendet.
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Försäkrings- och finansrådgivningen ger kostnadsfri rådgivning och handledning
gällande ersättningar och försäkringsvillkor, www.fine.fi/sv/, Porkalagatan 1, 00180
Helsingfors, tel: +358 9 6850 120.
Försäkringsnämnden och konsument-tvistenämnden ger beslutsrekommendationer
i försäkringsärenden. Servicen är kostnadsfri.
Försäkringsnämnden, www.fine.fi/sv/, Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, tel: +358
9 6850 120
Konsumenttvistenämnden, www.kuluttajariita.fi/sv/, PB 306 (Tavastvägen 3),
00531 Helsingfors, tel: +358 29 566 5200.
Den som inte godtar Chubb Europes beslut i ett försäkringsärende kan väcka talan
mot Chubb Europe i Helsingfors tingsrätt eller i tingsrätten på sakägarens hemort i
Finland. Talan måste väckas inom 3 år efter det att sakägaren skriftligen har
delgivits Chubb Europes beslut och informerats om denna tidsgräns.
Information innan avtal ingås i enlighet med försäkringsavtalslagen 5 §
Information om försäkringsformer, om försäkringspremier, försäkringsvillkoren och
väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet finns tillgänglig på respektive
försäkrings produktspecifika nätsida.
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