Suomen Käsipalloliiton (SKPL) lisenssivakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Vakuutuksen myöntää: Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa, on merkitty Patentti- ja
rekisterihallituksen kaupparekisteriin Y-tunnuksella 1855034-2 ja käyntiosoitteella Museokatu 8, 00100
Helsinki
Tuote: Käsipallon lisenssivakuutus, FIBBBA01974, vakuutusehtonumero: 75FIN293
Vakuutusmeklari: Aon Finland Oy. Täydelliset tiedot koskien vakuutusta annetaan muissa asiakirjoissa, jotka
ovat saatavilla osoitteessa www.Suomisport.fi ja www.finnhandball.net

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Tapaturmavakuutus alle 70-vuotiaille käsipallon pelaajille, valmentajille sekä erotuomareille, jotka ovat ostaneet
vakuutuksen ja jolla on voimassa oleva lisenssi. Alle 12-vuotiailla lapsilla vakuutus kattaa kaikki suomalaisten
urheiluliittojen lisenssin alaiset urheilulajit.

Mitä vakuutus kattaa?



Tapaturmavamma, joka on äkillisen ulkoisen
tekijän aiheuttama fyysinen vamma.
Yksittäisen voimanponnistuksen tai liikkeen
välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen
venähdys- tai revähdysvamma, johon on
annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden
kuluessa vammautumisesta.

Vakuutus sisältää seuraavat korvauslajit valitusta
vakuutusvaihtoehdosta riippuen. Lajikohtaiset
vakuutusvaihtoehdot löytyvät erillisestä
vakuutusmäärä- ja maksutaulukosta.









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
leikkaushoidot
- Kustannukset ortopedisten sidosten ja
tukien hankkimisesta.
Leikkaushoito (mikäli valittu vakuutusvaihtoehto
sisältää tämän korvauslajin) yksityisessä
hoitolaitoksessa
Hammashoidon korvauksia maksetaan
vakuutusturvatason mukaan aina pysyvien
hampaiden akuutista hoidosta sekä laajassa
vakuutusturvassa tähän liittyvästä jatkohoidosta
maksimissaan kaksi (2) vuotta tapaturmasta.
Haittakorvaus maksetaan tapaturmasta
aiheutuneesta pysyvästä haitasta. Täydestä
haitasta maksetaan sovittu vakuutusmäärä,
osittaisesta haitasta sitä vastaava osa
vakuutusmäärästä.
Kuolinkorvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee
tapaturman aiheuttamiin vammoihin vuoden
kuluessa tapaturmasta. Mikäli samasta
tapaturmasta on maksettu
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Mitä vakuutus ei kata?









Vammaa, jonka on aiheuttanut sairaus tai olemassa oleva
alttius sairauteen tai vamma.
Vahinkoja, mikäli vakuutettu pelaa tai harjoittelee lääkärin
määräyksen ja/tai suosituksen vastaisesti tai jonka lääkäri
on määrännyt lepoon.
Vammoja, jotka ovat syntyneet urheilulajin sääntöjen
mukaisten suojavarusteiden käytön laiminlyönnistä.
Tapaturman yhteydessä rikkoutuneiden silmälasien,
piilolinssien, kuulokojeen tai hammasproteesin korjaus- ja
jälleenhankintakustannusta.
Rikkoutuneita vaatteita tai pelivarusteita.
Fysikaalinen hoito korvataan van rajoitetusti mm.
leikkaus- ja/tai kipsaushoidon jatkohoitona.
Ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä.

Onko vakuutusturvalle mitään
rajoitteita?
•
•
•

•

•

•

Ei korvata rasituksen tai kuluman aiheuttamia vammoja.
Ei korvata tapaturmia, joista henkilö on oikeutettu saamaan
korvausta työ- tai opiskelutapaturmana.
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.
Ennen korvauksen maksamista vähennetään Kelasta
haettava sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset.
Useimmat lääkäriasemat hakevat sairausvakuutuksen
osuuden Kelasta suoraan valtakirjalla.
Ensisijainen hoitolaitos on vahingonkäsittelijän
sopimuslääkäriaseman hoitolaitos, jossa on
vahingonkorvaajalle määriteltynä sopimushinnat eri
hoitotoimenpiteille tai julkinen hoitolaitos.
Mikäli leikkaushoito suoritetaan muualla kuin
sopimuslääkäriasemalla tai julkisessa hoitolaitoksessa,
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haittakorvaus, vähennetään jo maksettu
haittakorvaus kuolinkorvauksena maksettavasta
summasta.
Matkakuluina korvataan edullisin kulkutapa
tapaturman aiheutumispaikalta lähimpään
mahdolliseen hoitolaitokseen.
Fysikaalinen hoito korvataan leikkaus- tai
kipsaushoidon jatkohoitona tai jos ortopedi
suosittelee sitä leikkaushoidon vaihtoehtona.




etukäteishyväksyntä suoritettavalle toimenpiteelle täytyy
pyytää ennen toimenpidettä.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa Suomessa Käsipalloliiton sekä sen piirien ja seurojen/ joukkueiden tai vastaavasti ulkomailla
paikallisen 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.

Mitkä ovat velvoitteeni?
•
•
•

•

Vahingosta tulee ilmoittaa tekemällä vahinkoilmoitus niin pian kuin mahdollista tapaturman tai ensimmäisen
lääkärikäynnin jälkeen. Vahinkoilmoitus tulee olla joukkueen edustajan vahvistama.
Vakuutetun tulee noudattaa lajiliiton asettamia sääntöjä ja turvallisuusohjeita
Korvausvaatimus vakuutustapahtumasta on tehtävä kirjallisesti vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija on
saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta
vahinkoseuraamuksesta, kuitenkin enintään kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.
Korvauksen hakijan on annettava sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuun selvittämiseksi ja joita
häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitys.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
•

Urheiluvakuutus ostetaan SuomiSport sivuilla. Sen voi maksaa kaikilla tarjolla olevilla maksutavoilla.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
•

•
•

•

Mikäli vakuutushakemus on tehty ennen lisenssikauden alkua, vakuutus tulee voimaan lisenssikauden alusta
lukuun ottamatta pelaajia, joilla ei ole ollut vakuutusturvaa edellisellä kaudella ja jotka tekevät
vakuutushakemuksen lisenssikauden alkua edeltävän kuukauden aikana. Näiden pelaajien osalta vakuutus on
voimassa vakuutuksen hakemisesta alkaen.
Mikäli vakuutushakemus on tehty myöhemmin, tulee vakuutus voimaan tekohetkellä.
Vakuutuskausi päättyy lisenssikauden loputtua.
Jos vakuutusmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, vakuuttajalla on oikeus päättää vakuutusturva 14
päivän kuluttua siitä, kun vakuutetulle on ilmoitettu asiasta. Päätetty urheiluvakuutus voidaan saattaa uudelleen
voimaan maksupäivästään, jos lasku maksetaan 6 kuukauden sisällä vakuutuksen päättämisestä.

Miten irtisanon sopimuksen?
•
•

Vakuutus tulee irtisanoa kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@aon.fi
Irtisanomistilanteessa vakuutusmaksu peritään vakuutuksen voimassaoloajalta. Vakuutuksen voimassaolopäivät
lasketaan lisenssivakuutuksen alkamisajasta eli pelikauden alusta alkaen, hyvitys maksetaan irtisanomisajan
jälkeiseltä ajalta. Alle 8 euron jäävää osuutta ei palauteta.
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