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Serienivåer och åldersklasser

Ersättningskategorier

Kilpapelipassi
försäkring, vuxna
födda tidigare än
1.1.2001

Pelipassi försäkring,
ungdomar
födda 1.1.200131.12 2005

Omfattande Begränsad Omfattande Begränsad
nivå
nivå
nivå
nivå

Pelipassi
försäkring,
ungdomar
födda 1.1 200631.12 2007

Pelipassi
försäkring, Mini
födda 1.1.200831.12.2009

Pelipassi
försäkring, Mikro
födda 1.1 201031.12 2011

Pelipassi
försäkring,
Supermikro
födda 2012 eller
senare

SO-pelipassi
försäkring

Omfattande nivå

Omfattande nivå

Omfattande nivå

Omfattande nivå

Omfattande nivå

Omfattande
nivå

Seniorisarjapel
ipassi
försäkring
födda tidigare
än 1.1.1991

Kuntosarjapelipassi
försäkring

Pelipassi
försäkring rullstol
korgboll

Domare och
funktionär
försäkring

Begränsad
nivå

Omfattande
nivå

Omfattande
nivå

Omfattande nivå

Omfattande nivå

Harrastepelipassi
försäkring, vuxna
födda tidigare än 1.1.2001

Vårdersättning
- Inte tandolyckor

3 000 €

1 500 €

3 000 €

1 500 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

1 500 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

Självrisk vid vårdersättning

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

-

-

-

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

Operation och gipsning

7 000 €

-

7 000 €

-

7 000 €

7 000 €

7 000 €

7 000 €

7 000 €

7 000 €

-

7 000 €

7 000 €

7 000 €

7 000 €

Extra självrisk vid
operation och
gipsning

10 % av
kostnaden

-

-

-

-

-

-

-

-

10 % av
kostnaden

-

-

-

-

-

Fysikalisk vård

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Tandvårdersättning

4 000 €

500 € akut
vård

4 000 €

500 € akut
vård

4 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

500 € akut
vård

4 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

Menersättning

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

Dödsfallsersättning

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

Försäkringspremie

390 €

165 €

180 €

85 €

60 €

25 €

20 €

20 €

45 €

230 €

95 €

95 €

95 €

45 €

30 €
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Produktbeskrivning för Aonidrottsförsäkring för korgboll
Försäkringens ikraftträdande
Om premien har betalats före början av licensperioden,
träder försäkringen i kraft från början av licensperioden.
Om premien betalas senare, träder den i kraft vid
betalningstidpunkten. Försäkringsperioden löper ut i slutet
av licensperioden.

Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar de spelare samt domare som är
under 70 år, och som skaffat sig en spelpassförsäkring.
För barn under 12 år gäller försäkringen i all sport
organiserad av Finländska idrottsförbund. Försäkringen är
i kraft i Finland och utomlands vid av förbundets, distrikts
och klubblags arrangerade:
•
matcher samt även i matcher som spelas
utomlands vars resor arrangeras av distr kts och
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.

Vad ersätts
•
•

skador orsakade av olycksfall som skett
plötsligt, oförutsett och av yttre händelse samt
även sträckningsskador i muskler eller senor
som den försäkrade har ådragit sig som en
direkt fö jd av en specifik och enskild
kraftansträngning och rörelse, om läkarvård för
skadan har getts inom 14 dygn efter det att
skadan uppkommit.

Ersättningskategorier
Vårdersättning
Försäkringen omfattar följande typer av ersättningar
beroende på valt försäkringsalternativ.
Försäkringsalternativen presenteras i separata schemat
för försäkringsbelopp.
a) Vårdkostnader
Som vårdkostnad ersätts:
•
Vård och undersökning som ges av läkare eller
annan sjukvårdspersonal, av läkare beordrade
läkemedel som sä js på apotek med tillstånd av
läkemedelsverket och sjukhusets dagavgifter.
•
Operation och gipsning utförd vid den offentliga
sektorns vårdinrättning.
•
Kostnader för anskaffandet av ortopediska
förband och stöd.
b) Operation och gipsning (ifall denna
ersättningskategori ingår i valt försäkringsalternativ)
Vårdkostnader från operation och gipsning utförda av den
privata sektorn vårdinrättning.
c) Fysikalisk vård
Av läkare angiven fysikalisk vård till följd av operation och
gipsning.
d) Tandvårdsersättning
Tandvårdsersättning betalas enligt skyddsnivå alltid vid
akut vård av bestående tänder samt vid omfattande
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skyddsnivå för fortsatt vård, maximalt två (2) år från
olycksfallet.
e) Menersättning
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 menersättning 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 täcker inte skador som har
uppstått beroende på underlåtet bruk av sport
typisk skyddsutrustning.
Försäkringen ersätter inte reparations- eller
anskaffningskostnader för glasögon,
kontaktlinser, hörselapparater eller
tandproteser.
Försäkringen ersätter inte skador på kläder eller
spelutrustning.
Fysikalisk vård ersätts endast vid eftervård av
operation eller gipsning.
Försäkringen ersätter inte förlust av
förvärvsinkomst eller andra indirekta utgifter.
Försäkringen ersätter inte olyckor som orsakats
av deltagande i A-landslagets träningar eller
matcher.
Försäkringen ersätter inte skador uppkomna av
påfrestning eller slitage.

Olyckor, som den försäkrade kan få ersatta som arbetseller 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.
Före utbetalning av ersättning skall ersättning av FPA
sökas enligt sjukförsäkringslagen. De flesta läkarstationer
söker FPA ersättningen direkt med den försäkrades
fullmakt.
Huvudsakliga vårdinrättningar är skadehanteringsbolagets
avtalsläkarstationer med vi ka skadehanteringsbolaget
avtalat särskilda avgifter för ol ka vårdingrepp eller den
offentliga sjukvården. Ifall operation och/eller gipsning sker
vid annan än av skadehanteringsbolaget godkänd
läkarstation eller offentlig hälsostation bör ingreppet
godkännas på förhand.
Vårdersättningar utbetalas maximalt två (2) år efter
olycksfall. Vårdersättning betalas för kostnad som
överstiger självriskens eller självriskernas andel.
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Skadeanmälan
Skadeanmälan vid skador bör göras inom 60 dagar från
olyckans inträffande. Skadeanmälan bör undertecknas av
lagets representant.

Villkoren
Allmänna villkoren samt försäkringsvillkoren kan ses på
aonverkkokauppa.fi.

Försäkringar beviljas av: Chubb European Group
Limited, filial i Finland (1855034-2 ), PL 687, 00101
Helsinki

Försäkringsvillkornummer: F74-105

Detta är en översättning av den engelska texten och ifall
det råder olikheter mellan texterna är det den engelska
versionen som är gällande.
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