VALO/Kriketti

LISENSSIVAIHTOEHDOT JA -MAKSUT
1.4.2013 - 31.3.2014
SPORTTITURVAN TUOTESELOSTE, vakuutusnumero 06-21884
VAKUUTUKSEN
KORVAUKSET

A-lisenssi
18 v. tai yli

B-lisenssi
13-17 v.

C-lisenssi
alle 13 v.

8 500 €

8 500 €

8 500 €

100 €

-

-

Haittakorvaus

30 000 €

30 000 €

30 000 €

Kuolinkorvaus

8 500 €

8 500 €

8 500 €

88 €

52 €

41 €

Hoitokorvaus
Omavastuu

Lisenssimaksu
Vakuutusmaksun osuus lisenssistä:
A-lisenssi 58 €
B-lisenssi 22 €
C-lisenssi 11 €

NÄIN SAAT LISENSSIN
Lisenssin löydät osoitteesta www.cricketﬁnland.com tai https://lisenssi.sportti.fi
1.

Henkilötiedot
Täytä henkilötiedot ohjeiden mukaisesti.

2.

Lisenssitiedot
Tarkista henkilötietosi ja valitse lisenssiseura ja sinulle soveltuva lisenssi.

3.

Hyväksyminen
Tarkista valitsemasi lisenssin tiedot ja tutustu Lajilisenssin tuoteselosteeseen ja vakuutusehtoihin.
Vakuutusehdot on hyväksyttävä ennen kuin siirryt kohtaan ”Maksaminen”.

4.

Maksaminen
Tulosta tai tallenna lasku. Maksaessasi muista ehdottomasti käyttää viitenumeroa!
Verkko-ostossa on vain Sampo Pankin verkkomaksupainike. Mikäli sinulle on tili toisessa pankissa, maksa lasku
omassa verkkopankissasi laskun tiedoilla.

Lajilisenssi tulee voimaan vasta kun se on maksettu! Vakuutus tulee voimaan maksupäivänä klo 24:00 tai maksuhetkestä,
mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy ilmi maksuaika.

Lue lisää seuraavalta sivulta!
101 989 1 Pohjola Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3, Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki

MÄÄRÄAIKAINEN URHEILUVAKUUTUS
1. VAKUUTUKSEN VOIMAANTULO
Lisenssiin sisältyvä vakuutus nro 06-21884 tulee voimaan uusin
turvin kauden alusta 1.4.2013 mikäli maksu on maksettu huhtikuun aikana, myöhemmin maksettaessa maksupäivänä klo 24:00
tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite,
josta käy ilmi maksuaika. Vakuutus päättyy 31.3.2014.
Jos vakuutus irtisanotaan kesken kauden, veloittaa Pohjola
vakuutusajasta vähintään 16 euroa. Irtisanominen kirjallisesti,
urheiluvakuutukset@pohjola.fi.

2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO
Vakuutus on voimassa alle 80-vuotiaille seuraavissa tilanteissa
lajiin liittyen sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin (vähintään 3 kk:n
pituisilla matkoilla):
kilpailuissa
harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia ja harjoituksen
johtajan valvonnassa
valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa
koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä

3. TAPATURMA JA SEN RAJOITUKSET
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava
tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmana
pidetään myös vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista,
lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista ja kaasumyrkytystä sekä vakuutetun erehdyksessä nauttiman aineen myrkytystä. Tapaturman lisäksi korvataan vakuutetun erityisen ja
yksittäisen voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on annettu
lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta.
Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä. Voimanponnistuksen ja liikkeen aiheuttaman venähdysvamman hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.
Tapaturmana ei korvata:
rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja
vammaa, joka on aiheutunut sairauden, vian tai vamman
aiheuttamasta vakuutustapahtumasta
nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä
akillesjänteen repeämää eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaan
menemisiä, ellei vamma ole aiheutunut tapaturmasta, jossa
tervekin kudos vaurioituisi.
Vakuutuksesta ei korvata työ- eikä opiskelutapaturmia, eikä
tapaturmia, joista on tai olisi ollut oikeus korvaukseen liikennevakuutuslain, sotilastapaturmalain tai jonkin muun vastaavan lain
nojalla.

Hoitokulun korvaamisen edellytyksenä on, että vamman tutkimus
ja hoito on lääkärin määräämä. Lisäksi niiden tulee olla yleisesti
hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja
kysymyksessä olevan vamman hoidon kannalta välttämättömiä
sekä kulujen kohtuullisia. Vakuutetut, joiden vakinainen
asuinpaikka ei ole Suomi ja tapaturma sattuu Suomessa,
hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että tutkimus ja hoito
on aloitettu Suomessa ja ne ovat lääkärin määräämiä.
Näistä hoitokuluista korvataan:
lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tekemät
tutkimukset ja antamat hoidot, apteekissa Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luvan perusteella
myytävät lääkkeet sekä sairaalan hoitopäivämaksut
tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien,
kuulokojeen tai hammasproteesin korjaus- tai
jälleenhankintakustannukset, jos tapaturma on vaatinut
lääkärinhoitoa ja korjaus tai jälleenhankinta on tehty
viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapaturmasta
kustannukset tapaturman aiheuttaman leikkaus- tai
kipsaushoidon jälkeisestä välttämättömästä lääkärin
määräämästä ja hoitolaitoksessa annettavasta fysikaalisesta
hoidosta. Vakuutuksesta korvataan tapaturmaa kohti yksi
fysikaalisen hoidon jakso, johon voi sisältyä 10 hoitokertaa.
Hoitokuluina ei korvata:
kustannuksia ortopedisten sidosten tai tukien hankkimisesta
ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä.
Haittakorvaus
Haittakorvaus maksetaan tapaturmasta aiheutuneesta pysyvästä
yleisestä fyysisestä haitasta. Täydestä haitasta maksetaan sovittu
vakuutusmäärä, osittaisesta haitasta vastaava osa vakuutusmäärästä.
Kuolinkorvaus
Kuolinkorvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee tapaturman
aiheuttamiin vammoihin kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta.

5. VAKUUTUSEHDOT JA LISÄTIETOJA
VAKUUTUKSESTA
Vakuutuksessa noudatetaan Sporttiturvan vakuutusehtoja L1301.
Lisätietoja numerosta 0303 0303 tai internetistä osoitteesta
www.pohjola.fi > Henkilöasiakkaat > Vakuutukset > Urheilu

6. TOIMINTAOHJEET VAHINKOTILANTEESSA
1.

Hoitolaitosyhteistyökumppanimme löydät osoitteesta
www.pohjola.ﬁ > yritys- ja yhteisöasiakkaat > vahingot >
kumppanuusverkostot > hoitolaitokset

2.

Täytä Urheiluvahinkoilmoitus puhelimitse numerossa
0303 0303 (arkisin klo 8-18) tai verkossa osoitteessa
www.pohjola.ﬁ > yritys- ja yhteisöasiakkaat > vahingot >
henkilövahingot > vapaa-aikana > tapaturma urheilussa ja
siihen liittyvässä harjoittelussa

3.

Korvauksenhakija maksaa hoitokulut ensin itse ja hakee
Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kelasta
on haettava korvaukset 6 kuukauden kuluessa siitä, kun
kulut on maksettu.

4. KORVAUSLAJIT
Hoitokorvaus
Jos vakuutettu on tapaturman sattuessa 20-vuotias tai vanhempi,
korvataan hoitokuluja enintään kolmelta vuodelta tapaturman
sattumisesta, kuitenkin enintään tapaturman sattuessa voimassa
ollut vakuutusmäärä.
Jos vakuutettu on tapaturman sattuessa alle 20-vuotias,
korvataan hoitokuluja tapaturmaa kohti enintään tapaturman
sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.
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 tapaturmaa kohti.

Useimmat hoitolaitokset hoitavat sairausvakuutuksen osuuden
Kelasta puolestasi. Tällöin korvaushakemuksen liitteeksi riittävät
kopiot alkuperäisistä kuiteista. Ota mukaan Kelakortti.
Saatuasi Kelasta korvauksen, toimita Kelan antama alkuperäinen
korvauslaskelma sekä kopiot Kelaan toimitetuista kuiteista
Pohjolaan. Liitä mukaan alkuperäiset kuitit kuluista, joista Kela ei
maksa korvausta sekä lääkkeiden alkuperäiset maksukuitit,
reseptit tai niiden kopiot.
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