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SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO 1.9.2015–31.8.2016 

SPORTTITURVAN TUOTESELOSTE, vakuutusnumero 06-21852 

Kilpailulisenssit 
Bandyliiga 
synt. 1994 tai 
aikaisemmin 

Valio- 
erotuomarit 

synt. 2001 tai 
aikaisemmin 

P21 
synt. 1995 – 1998 

P17 
synt. 1999 – 2000 

P15 
synt. 2001 - 2002 

P13-P11 
synt. 2003 - 2005 

P10 
synt. 2006 –ja 
myöhemmin  

Naiset 
synt. 1998 tai 
aikaisemmin 

Tytöt 1 
synt. 1999 - 2002 

Tytöt 2 
synt. 2003 ja myöh. 

Muut 
erotuomarit 

synt. 2001 ja 
aikaisemmin 

Hoitokorvaus  15 000 €  15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 

- omavastuu  100 €  100 €  100 € 100 € 100 € - - 100 € 100 € - 100 € 

Haittakorvaus  30 000 €  30 000 €  30 000 €  30 000 €  30 000 €  30 000 €  30 000 €  30 000 €  30 000 €  30 000 €  30 000 €  

Kuolinkorvaus  8 500 €  8 500 €  8 500 €  8 500 €  8 500 €  8 500 €  8 500 €  8 500 €  8 500 €  8 500 €  8 500 €  

Vakuutusmaksun 
osuus  

300 €  110 €  96 €  96 €  53 €  53 €  47 €  58 €  42 €  42 €  110 € 

Lisenssimaksu 388 €  193 €  184 €  172 €  129 €  126 €  96 €  124 €  92 €  92 € 130 € 

 
 

Harrastelisenssit 
 

Alueelliset 
harrastesarjat  

 
Jääpallo- ja 

luistelukoulut 

Kilpailulisenssi on pakollinen liiton viralliseen kilpailutoimintaan osallistuville, vakuutus on vapaaehtoinen.  
 
Vakuutus on voimassa myös pelaavalla erotuomarilla Bandyliigaa lukuun ottamatta. 
Bandyliigassa toimiva erotuomari lunastaa Valioerotuomarilisenssin. 
Harrastelisenssi oikeuttaa pelaamaan alueellisissa piirisarjoissa, Suomi-sarjassa. 
 
Liitto perii virheellisistä suorituksista seuralta 5 €/lisenssi. 
 

Hoitokorvaus  15 000 € 15 000 € 

 omavastuu  100 € - Nuorten ikäluokkien syntymävuodet: 

Haittakorvaus  30 000 € 30 000 € 
Pojat: P21 1995-98, P17 1999-2000, P15 2001-2002, P13-P11 2003-2005, P10 syntyneet 2006 ja myöhemmin. 
Tytöt : Tytöt 1 1999-2002, Tytöt 2 2003 tai myöhemmin syntyneet. 

Kuolinkorvaus  8 500 € 8 500 €  
NÄIN SAAT LISENSSIN  
1. Osta lisenssi: osoitteesta http://www.finbandy.fi/fi/?page_id=1189 tai https://lisenssi.sportti.fi.  

2. Klikkaa ”osta lisenssi”. Valitse vakuutuksellinen tai vakuutukseton vaihtoehto.  

3. Lisenssin tulostaminen verkossa: Täytä henkilötiedot, täydellinen henkilötunnus (tarvitaan vakuutuksen rekisteröintiä varten), osoitetietosi sekä 
sähköpostiosoite. Kun olet täyttänyt kaikki vaadittavat tiedot, etene ja valitse seuraava. Vaikka olet valinnut vakuutuksettoman vaihtoehdon, sinun on 
annettava syntymäaikatiedot (pp.kk.vvvv).  

4. Vaihtoehdot: Ohjelma näyttää sinulle lisenssivaihtoehdot, jotka sinulle ikäsi ja sukupuolesi perusteella sopivat. Valitse oikea  

       vaihtoehto lisensseistä sekä sen jälkeen valitse seura jota edustat.  

5.    Tutustu tuoteselosteeseen sekä hyväksy se, voit myös tulostaa sen itsellesi.  

6. Tulosta lasku ja tämän jälkeen voit maksaa sen haluamallasi tavalla pankkiin. Kaikki lisenssit tulee maksaa laskun omaa viitenumeroa käyttäen. Muista 
aina käyttää viitettä!  

 
Lisenssi on voimassa vasta kun se on maksettu pankkiin! Vakuutus tulee voimaan maksupäivänä klo 24.00 tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on 
maksutosite, josta käy ilmi maksuaika.                                             

Vakuutusmaksun 
osuus 

36 € 7,50 € 

Lisenssimaksu 60 € 17,50 € 

Pelipassi lisenssi, ei vakuutusta 5 € 
Toimijalisenssi (valmentajat ja huoltajat sekä muut 

vapaaehtoistyöntekijät) sisältää OPn 
Tuplaturvavakuutuksen 6 € 
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MÄÄRÄAIKAINEN URHEILUVAKUUTUS 

 

Vakuutuksen voimaantulo 
 
Lisenssiin sisältyvä vakuutus nro 06- 21852 tulee voimaan 
1.9.2015, mikäli maksu on maksettu 30.9.2015 mennessä, 
myöhemmin maksettaessa maksupäivänä maksuhetkestä, mikäli 
suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy ilmi maksuaika. 
Vakuutus päättyy 31.8.2016.  
 
Jos vakuutus irtisanotaan kesken kauden, OP veloittaa 
vakuutusajasta vähintään 16 euroa. Irtisanominen kirjallisesti 
urheiluvakuutukset@op.fi. Viestissä tulee mainita nimi, 
henkilötunnus, urheiluliitto ja pankkiyhteys. 
 
Vakuutuksen voimassaolo 
 
Vakuutus on voimassa Jääpalloliiton jäsenseurojen kaiken 
ikäisille jäsenille seuraavissa lajiin liittyvissä tilanteissa sekä niihin 
välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla, niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin 
(enintään 3 kk pituisilla matkoilla). 

 kilpailuissa  

 harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia ja harjoituksen 
johtajan valvonnassa  

 valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa  

 kilpailumatkoilla, koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä 
koko ajan 

 P13-P11, P10 ja Tytöt 2 vaihtoehtojen vakuutus on 
voimassa myös muissa urheilulajeissa 

 
Korvaukset ja sen rajoitukset  
 
Oikeus hoitokorvaukseen syntyy, kun vakuutetulle sattuneesta 
äkillisen tapahtuman aiheuttamasta ruumiinvammasta aiheutuu 
tutkimus- tai hoitokuluja. Vamman aiheuttaneen tapahtuman tulee 
sattua vakuutuksen voimassa ollessa. Korvausta maksetaan vain 
niistä kuluista, jotka ovat aiheutuneet kolmen vuoden sisällä 
vamman aiheuttaneesta tapahtumasta, kuitenkin enintään 
15 000 euroa tapahtumaa kohti. Hammasvammoissa 
ei enimmäiskorvausaikaa. 
 
Vakuutuksesta ei korvata:  
- rasituskipua, -vammoja tai -sairauksia, esimerkiksi 
penikkatautia, rasitusmurtumaa, jännetulehduksia tai jänteiden 
kiinnityskohtien tulehduksia 
- vähitellen syntyviä kiputiloja, vammoja tai sairauksia 
- sairauksia, esimerkiksi nivelkulumaa tai 
-tulehduksia taikka sydän- tai muita sairauskohtauksia 

 
Minkälaiset kulut Sporttiturva korvaa?  
 
Vakuutus korvaa kattavasti lääkärikäynneistä, lääkkeistä, 
tutkimuksista ja leikkauksista aiheutuvia kuluja. Käytössäsi on 
valtakunnallisen kumppaniverkostomme hoitolaitosten lisäksi 
Helsingissä sijaitseva Omasairaalamme, joka hoitaa tuki- ja 
liikuntaelinten vammoja maamme huippuihin lukeutuvien 
ortopedien johdolla. 
 

 maksut lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön 
suorittamista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä  

 maksut apteekista myytävistä lääkevalmisteista ja 
haavasidoksista  

 sairaalan hoitopäivämaksut  

 maksut hammasvamman tutkimuksista ja hoidoista  

 maksut korvattavan vamman takia tarvittavasta 
ortopedisestä tuesta tai ortopedisestä sidoksesta  

 maksut vamman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon 
jälkeisestä välttämättömästä lääkärin määräämästä 
fysioterapiasta, enintään yksi 10 hoitokerran hoitojakso 
vammaa kohti 

 maksut kyynär- tai kainalosauvojen vuokrasta 

 matkakulut lähimpään hoitolaitokseen 
 
Hoitokulut korvataan siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut 
oikeutta korvaukseen sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain 
nojalla.  
 

Omavastuullisissa vaihtoehdoissa hoitokuluja korvataan vain 
omavastuun ylittävältä osalta. Omavastuu vähennetään kerran 
kutakin vamman aiheuttanutta tapahtumaa kohti.  
 
Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että tutkimus ja hoito 
ovat lääkärin määräämiä. Lisäksi niiden tulee olla yleisesti 
hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja 
kysymyksessä olevan vamman hoidon kannalta välttämättömiä ja 
kulujen kohtuullisia. Lisäksi vakuutetut joiden vakinainen 
asuinpaikka ei ole Suomi ja korvattava vahinko sattuu Suomessa, 
niin hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että tutkimus ja 
hoito on aloitettu Suomessa ja ne ovat lääkärin määräämiä.   
 

Vakuutuksesta ei korvata: 

 ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä. 

 fysioterapeutin suorittamasta tutkimuksesta tai antamasta 
hoidosta aiheutuneita kuluja, paitsi edellä mainitussa 
tilanteessa vamman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon 
jälkeen 

 jalkaterapeutin, toimintaterapeutin, puheterapeutin, 
ravitsemusterapeutin, psykologin, neuropsykologin, optikon, 
kiropraktikon, osteopaatin, naprapaatin tai hierojan taikka 
näihin rinnastettavan terveydenhuoltoalan ammattihenkilön 
suorittamasta tutkimuksesta tai hoidosta aiheutuneita kuluja 

 psykoterapiasta tai siihen rinnastettavasta hoidosta 
aiheutuneita kuluja 

 lääkinnällisistä välineistä, muista apuvälineistä ja tarvikkeista 
tai tekojäsenistä aiheutuvia kuluja, paitsi edellä mainittuja 
ortopedisen tuen tai ortopedisen sidoksen kuluja taikka 
kyynär- tai kainalosauvojen vuokrakuluja 

 äkillisen tapahtuman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden 
silmälasien, kuulokojeen tai hammasproteesin korjaus- tai 
jälleenhankintakustannuksia 

 välillisiä kuluja kuten majoitus- ja ateriakuluja 
 
Haittakorvaus 
Oikeus haittakorvaukseen syntyy, kun vakuutetulle aiheutuu 
pysyvä haitta haittakorvauslajin voimassaoloaikana sattuneen 
äkillisen tapahtuman aiheuttaman ruumiinvamman vuoksi ja 
pysyvä haitta on jatkunut kolme kuukautta. 
 
Kuolinkorvaus  
Oikeus kuolinkorvaukseen syntyy, kun vakuutettu kuolee 
kuolinkorvauslajin voimassaoloaikana sattuneen äkillisen 
tapahtuman aiheuttaman ruumiinvamman vuoksi. 
 
Vakuutusehdot ja lisätietoja vakuutuksesta  
 
Vakuutuksessa noudatetaan Sporttiturvan vakuutusehtoja L1505. 
Lisätietoja numerosta 0303 0303 tai internetistä osoitteesta op.fi. 
 
Kuinka toimit kun loukkaannut?  

1. Hakeudu hoitoon ortopedisiin vammoihin erikoistuneeseen 
Omasairaalaan tai muuhun kumppaniverkostomme 
hoitolaitokseen. OPn lääkärikumppanit löydät sivuilta 
vahinkoapu.op.fi. 

 

2. Maksa hoitokulut ensin itse ja hae Kelasta sairausvakuutuslain 
mukaiset korvaukset. Kun otat Kela-kortin mukaasi, hoitavat 
useimmat hoitolaitokset ja apteekit Kela-korvausten hakemisen 
sinun puolestasi. Huolehtimalla Kela-korvauksista varmistat sen, 
että vakuutuksen korvausmäärä riittää vamman hoidossa 
mahdollisimman pitkään. 

  

3. Täytä vahinkoilmoitus OP-mobiililla tai kirjautumalla omilla 
pankkitunnuksillasi sivulle op.fi/ tai pohjola.fi. 
Vahinkoilmoituksessa tarvittava vakuutustunnus on 06-21852.  
 
Voit ilmoittaa vahingosta myös sivulla www.pohjola.fi > yritys- ja 
yhteisöasiakkaat > vahingot > henkilövahingot > tapaturma 
urheilussa. 

mailto:urheiluvakuutukset@op.fi

