Suomen Pesäpalloliitto Ry
Sporttiturva 1.4.2017 - 31.3.2018
Vakuutusnumero 06-14124
Kenelle?

Kilpailulupa, €

Sporttiturva, €

Lisenssi, €

Superpesis, Ykköspesis

Pakollinen 1997 tai aikaisemmin syntyneille naisille ja 1998 tai
aikaisemmin syntyneille miehille ko. sarjoissa

58

180

238

Suomensarja, A-pojat

Pakollinen 1997 tai aikaisemmin syntyneille naisille ja 1998 tai
aikaisemmin syntyneille miehille ko. sarjoissa

58

94

152

Maakuntasarja,
aluesarja, seniorit *

Pakollinen 1997 tai aikaisemmin syntyneille naisille ja 1998 tai
aikaisemmin syntyneille miehille ko. sarjoissa.
Vakuutus on vapaaehtoinen 1997 tai aikaisemmin syntyneille
naisille ja 1998 tai aikaisemmin syntyneille miehille ko. sarjoissa.

50

60

110

Baseball- ja Softball
SM- ja suomisarja

Pakollinen 1997 tai aikaisemmin syntyneille naisille ja 1998 tai
aikaisemmin syntyneille miehille ko. sarjoissa, joilla ei ole muuta
lupaa. **

58

45

103

Tuomarit, pelinjohtajat,
toimitsijat

Pakollinen tuomareille ja pelinjohtajille ***, joilla ei ole muuta
lupaa. Lupa ei ole voimassa pelaajana.
Lisenssi on vapaaehtoinen vakuutusmahdollisuus toimitsijoille.

36

23

59

Nuorisolisenssi

Pakollinen 1998-2004 syntyneille tytöille ja 1999-2004
syntyneille pojille liitto- ja aluejohtoisissa sarjoissa sekä leireillä

44

25

69

Juniorilisenssi

Pakollinen 2005 ja myöhemmin syntyneille pelaajille liitto- ja
aluejohtoisissa sarjoissa sekä leireillä.

25

13

38

* 35- ja 45-vuotiaiden SM-sarjat, ellei pelaajalla ole muuta lupaa
** Ei maakuntasarja, aluesarja, seniorit
*** Pakollinen pelinjohtajille Super- ja Ykköspesiksessä, suomensarjassa ja nuorten Superpesiksessä

Sporttiturva lyhyesti
Sporttiturvasta korvataan, kun loukkaannut äkillisen tapahtuman seurauksena.
Esimerkiksi akillesjänne repeää, polvi menee sijoiltaan tai selkään tulee välilevytyrä. Äkillisen tapahtuman tulee sattua Sporttiturvan voimassa
ollessa.
• Hoitokorvaus 15 000 € jokaista äkillistä tapahtumaa kohti
• Omavastuu 100 € jokaista äkillistä tapahtumaa kohti
• Haittakorvaus 30 000 €
• Kuolinkorvaus 8 500 €.
OPn lääkärikumppanit löydät sivulta vahinkoapu.op.fi. Lisätietoja sivulta op.fi ja OPn palvelunumerosta 0303 0303. Sporttiturvan vakuutusehdot L1505.
Juniorilisenssi – OPn Sporttiturvassa ei ole omavastuuta ja se on jäljempänä mainituissa tilanteissa voimassa myös muiden seurojen urheilulajeissa.

Missä tilanteissa Sporttiturva on voimassa?

Sporttiturva on määräaikainen

Sporttiturva on voimassa kaiken ikäisille seuraavissa lajiin liittyvissä
tilanteissa
• ottelu/kilpailu/turnaus
• harjoitus, joka on lajille ominaista tai valmennusohjelman mukaista
• kilpailumatkalla ja koulutus-, liikunta- sekä valmennusleirillä koko
ajan
sekä näihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin enintään 3 kk pituisilla matkoilla.

Sporttiturva tulee voimaan 1.4.2017, kun maksat sen huhtikuun 2017
aikana. Jos maksat myöhemmin, se tulee voimaan maksupäivänä
klo 24.00 tai maksuhetkestä. Säilytä maksutosite, josta käy ilmi
maksuaika. Sporttiturva päättyy 31.3.2018.

Lisenssi ostettavissa sivulta www.pesis.fi
Suomen Pesäpalloliitto Ry
Robert Huberin tie 2, 01510 Vantaa
www.pesis.fi

450118f OP Vakuutus Oy
Gebhardinaukio 1, 00013 OP
Y-tunnus 1458359-3, kotipaikka Helsinki

Lisenssin kelpoisuus eri sarjoissa
Superpesis-, Ykköspesis-, suomensarja- ja A-poikalisenssillä sekä
Nuoriso- ja Juniorilisenssillä voi pelata ja tuomarilisenssillä tuomita
myös baseball- ja softballsarjoissa. Tuomari-, pelinjohtaja- ja toimitsijalisenssi ei ole voimassa pelaajana. Mikäli baseball- tai softball-pelaaja pelaa myös pesäpallosarjoissa, hänelle lunastetaan
korotustoiminnon kautta lisenssi oikealle sarjatasolle (erotus). Kaikilla
pelaajalisensseillä voi toimia tuomarina.
Tuomarina toimivan pelaajan on lunastettava Sporttiturva, ellei
hänellä ole muuta kilpailu- tai tuomaritoiminnassa voimassa olevaa
vakuutusta.
Lisenssi on lunastettava pelaajan pelaaman korkeimman sarjatason
mukaisesti. Mahdollinen sarjatason korotus tehdään korotustoiminnon
kautta. Huom. Nuoret (1998 tai myöh. syntyneet tytöt, 1999 tai myöh.
syntyneet pojat) lunastavat ikänsä mukaisen lisenssivaihtoehdon (ei
sarjatason).
Lisenssin lunastanut sitoutuu noudattamaan kaikki Pesäpalloliiton
sääntöjä ja määräyksiä sekä urheilun reilun pelin sääntöjä ja eettisiä
arvoja. Samoin lisenssin haltijan tulee noudattaa kulloinkin voimassa
olevaa Suomen antidopingsäännöstöä, maailman antidopingsäännöstöä sekä Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen,
pohjoismaisen antidopigsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien
muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisia sääntöjä.

Vahinko sattui - Voiko huippuortopedi hoitaa sinua?
1. Hakeudu Kela-kortti mukanasi hoitoon. OPn lääkärikumppanit löydät sivulta vahinkoapu.op.fi. Suosittelemme ortopedisiin vammoihin
erikoistunutta Pohjola Sairaalaa Helsingissä ja Tampereella (2017
alkaen myös Oulussa ja Kuopiossa, 2018 Turussa).
2. Pohjola Sairaalassa sinun ei tarvitse käyttää omaa rahaa, ja korvaushakemuksen tekeminen onnistuu sairaalan korvauspisteellä.
Saat korvauspäätöksen saman tien.
3. Muilla kumppanilääkäreillä maksa lääkärikulut ensin itse ja tee
korvaushakemus OPn verkkopalvelussa tai OP-mobiilissa. Tarvitset
hakemuksen tekemiseen OPn tai muun pankin verkkopankkitunnukset ja tiedot korvattavista kuluista. Sinun ei tarvitse lähettää
kuitteja tai muita asiakirjoja, mutta pidä ne tallessa puolen vuoden
ajan - kysymme niitä tarvittaessa. Saat korvauspäätöksen postitse.

Millaisia hoito- ja tutkimuskuluja korvataan?
Sporttiturva korvaa kattavasti lääkärikäynnistä, lääkkeestä, tutkimuksesta ja leikkauksesta maksamiasi kuluja enintään kolmen vuoden
ajan:
• lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön vastaanotolla
suoritettu tutkimus, hoito ja leikkaus, jokaista äkillistä tapahtumaa
kohti

• maksut apteekista myytävistä lääkevalmisteista ja haavasidoksista
• sairaalan hoitopäivämaksut
• maksut hammasvamman tutkimuksesta ja hoidoista, ei enimmäiskorvausaikaa
• maksut korvattavan vamman takia tarvittavasta ortopedisestä
tuesta tai ortopedisestä sidoksesta
• maksut lääkärin määräämästä fysioterapiasta, enintään yksi 10
hoitokerran hoitojakso tapahtumaa kohti, kun se on vamman
aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen välttämätöntä
• maksun kyynär- tai kainalosauvojen vuokrasta
• matkakulun lähimpään hoitolaitokseen.
Edellytämme, että hoidot ja tutkimukset ovat lääkärin määräämiä ja
ne ovat yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja
korvattavan vamman kannalta välttämättömiä.
Kun vakuutetun vakinainen asuinpaikka ei ole Suomi ja vahinko tapahtuu Suomessa, niin edellytämme, että tutkimus ja hoito aloitetaan
Suomessa.

Sporttiturvasta 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 sydäntai muita sairauskohtauksia.
• ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä
• jalka-, toiminta-, puhe-, ravitsemusterapeutin, psykologin, neuropsykologin, optikon, kiropraktikon, osteopaatin, naprapaatin tai
hierojan tai näihin rinnastettavan terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamaa tutkimusta ja hoitoa
• psykoterapiaa tai siihen rinnastettavaa hoitoa
• lääkinnällisiä välineitä, apuvälineitä, tarvikkeita tai tekojäseniä,
paitsi edellä mainitut ortopedinen tuki tai sidos ja kyynär- tai
kainalosauvan vuokra
• silmälaseja, kuulokojetta tai hammasproteesia, vaikka ne olisivat
rikkoutuneet äkillisen tapahtuman yhteydessä
• välillisiä kuluja kuten majoitus- ja ateriakuluja.

Edunsaaja
Hoito-ja haittakorvaus maksetaan vakuutetulle.
Kuolinkorvauksessa edunsaajana ovat vakuutetun omaiset. Edunsaajan
voi muuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti urheiluvakuutukset@op.fi.

Sporttiturvan voi irtisanoa kesken kauden
Voit irtisanoa Sporttiturvan kirjallisesti kesken kauden ilmoittamalla
sähköpostitse vakuutetun nimen, henkilötunnuksen, urheiluliiton ja
pankkiyhteyden osoitteeseen urheiluvakuutukset@op.fi. Veloitamme
vakuutusajasta vähintään 16 €.

