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Sarjataso ja ikäluokat

Kilpapelipassivakuutus,
aikuiset
synt. ennen 1.1.2001

Pelipassivakuutus,
nuoret
synt. 1.1.200131.12 2005

Pelipassivakuutus,nuoret
synt. 1.1.200631.12.2007

Pelipassivakuu- Pelipassivakuutus,
PelipassivakuSOutus, lapset Minit tus, lapset Mikrot lapset Supermikrot
pelipassivakuutus
synt. 2012 tai
synt. 1.1.2010synt. 1.1.2008myöhemmin
31.12 2011
31.12.2009

Harrastepelipassivakuutus, aikuiset
synt. ennen 1.1 2001

SeniorisarjapeliKuntosarjapassivakuutus
pelipassisynt. ennen
vakuutus
1.1.1991

Pelipassivakuutus
pyörätuolikoripalloon

Tuomari- ja
toimihenkilövakuutus
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Hoitokulukorvaus
- ei sis. Hammaslääkärikuluja

3 000 €

1 500 €

3 000 €
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3 000 €
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-

-
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Leikkaus- ja kipsaushoito
- yksityiset hoitolaitokset

7 000 €

-

7 000 €

-
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-

7 000 €

7 000 €

7 000 €

7 000 €

Omavastuulisä leikkaus- ja
kipsaushoito

10 %
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-

-

-
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-
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Fysioterapia leikkaus- ja
kipsaushoidon jälkeen
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Hammasvammat

4 000 €

500 €
akuuttihoito
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Korvaus pysyvästä
haitasta/invaliditeetista
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Kuolinkorvaus
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Vakuutuksen hinta

390 €

165 €

180 €

85 €

60 €

25 €

20 €
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45 €

30 €
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Vakuutuksen voimaantulo

Hammashoidon korvauksia maksetaan
vakuutusturvatason mukaan aina pysyvien hampaiden
akuutista hoidosta sekä laajennetussa vakuutusturvassa
tähän liittyvästä jatkohoidosta maksimissaan kaksi (2)
vuotta tapaturmasta.

M käli vakuutusmaksu on maksettu ennen lisenssikauden
alkua, vakuutus tulee voimaan lisenssikauden alusta.
M käli vakuutusmaksu on maksettu myöhemmin, tulee
vakuutus voimaan maksuhetkellä. Vakuutuskausi päättyy
lisenss kauden loputtua.

e) Haittakorvaus
Haittakorvaus maksetaan tapaturmasta aiheutuneesta
pysyvästä haitasta. Täydestä haitasta maksetaan sovittu
vakuutusmäärä, osittaisesta haitasta vastaava osa
vakuutusmäärästä.

Vakuutuksen voimassaolo

f) Kuolinkorvaus
Kuolinkorvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee
tapaturman aiheuttamiin vammoihin vuoden kuluessa
tapaturmasta. M käli samasta tapaturmasta on maksettu
haittakorvaus, vähennetään jo maksettu haittakorvaus
kuolinkorvauksena maksettavasta summasta.
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Vakuutus on voimassa alle 70-vuotiaille pelaajille sekä
erotuomareille, jotka ovat ostaneet vakuutuksen ja jolla on
voimassa oleva pelilisenssi. Alle 12-vuotiailla lapsilla
vakuutus kattaa ka kki lisenssin alaiset urheilulajit.
Vakuutus on voimassa Suomessa ja u komailla lajiliiton,
sen piirien ja seurojen/joukkueiden järjestämissä:
•
otteluissa
•
harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia ja jotka
suoritetaan harjoituksen johtajan valvonnassa
•
koulutus-, li kunta ja valmennusleireillä
urheilutoiminnassa harjoitusten aikana, mutta ei
muussa toiminnassa ja
•
edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi
liittyvillä meno-ja paluumatkoilla.

g) Matkakulut
Matkakuluina korvataan edullisin kulkutapa tapaturman
aiheutumispaikalta lähimpään mahdolliseen
hoitolaitokseen.

Rajoitukset
•
•

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 vakuutusmäärätaulukosta.

•

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

•

Ju kisen 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 le kkausja kipsaushoidon jälkeinen lääkärin määräämä
fysikaalinen hoito.
d) Hammaskorvaus
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•

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 urheilulajille tyypillisten
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 hoito korvataan ainoastaan
leikkaus-ja/tai kipsaushoidon jatkohoitona.
Vakuutuksesta ei korvata ansionmenetystä tai
muita välillisiä menetyksiä.
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat
aiheutuneet osallistumisesta miesten
maajoukkueen harjoituksiin ja otteluihin.

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 li kennevakuutuslain, sotilastapaturmalain tai
jonkun muun lain perusteella. Hoitokorvaukset maksetaan
siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut o keutta
korvaukseen sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain
nojalla.
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
vahingonkorvaajalle määriteltynä sopimushinnat eri
hoitotoimenpiteille tai julkinen hoitolaitos. Mikäli leikkausja/tai kipsaushoito suoritetaan muualla kuin
sopimuslääkäriasemalla tai julkisessa hoitolaitoksessa,
etukäteishyväksyntä suoritettavalle toimenpiteelle täytyy
pyytää ennen toimenpidettä.
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Hoitokorvauksia maksetaan maksimissaan kaksi (2) vuotta
tapaturmasta. Hoitokuluja korvataan vain omavastuun tai
omavastuiden ylittävältä osalta.

Vahingosta ilmoittaminen
Vahingosta tulee ilmoittaa tekemällä vahinkoilmoitus
kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä tapaturman
sattumisesta. Vahinkoilmoitus tulee olla joukkueen
edustajan allekirjoittama.

Vakuutusehdot
Yleiset ehdot ja vakuutusehdot ovat luettavissa
aonverkkokauppa.fi-verkkosivuilla.

Vakuutukset myöntää: Chubb European Group
Limited, Suomen sivuliike (1855034-2), PL 687, 00101
Helsinki

Vakuutusehtonumero: F74-105

Tämä on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä
tekstistä. Mikäli tämän tekstin ja englanninkielisen tekstin
välillä on ristiriita, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.
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