Suomen Agilityliitto Ry
Sporttiturva 1.1.2017 - 31.12.2017
Vakuutusnumero 06-21889
Lisenssi ilman
vakuutusta, €

Kenelle?

Sporttiturva, €

Lisenssimaksu,
sis. Sporttiturvan, €

A-lisenssi

Syntynyt 1999 tai aikaisemmin

37,50

15

52,50

B1-lisenssi

Syntynyt 2000-2005

23,50

6

29,50

B2-lisenssi

Syntynyt 2006 tai myöhemmin

23,50

6

29,50

C-lisenssi

Harrastajat

14,50

7

21,50

Laskulla maksettaessa lisätään hintaan 3 euroa. Verkkopankki- ja luottokorttimaksu sisältyy vakuutuksen hintaan.

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 €
• 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.
B2-lisenssi – Sporttiturvassa ei omavastuuta ja voimassa myös muissa urheilulajeissa
Näin saat lisenssin ja vakuutuksen
Lisenssin ja vakuutuksen voit hankkia osoitteesta suomisport.fi. Lisätietoa lajisi lisenssistä ja vakuutusvaihtoehdoista saat liittosi sivuilta
www.agilityliitto.fi.
1. Henkilötiedot
Rekisteröidy tai kirjaudu Suomisport.fi -palveluun.
2. Lisenssitiedot
Valitse ensisijainen lajisi, sinulle sopiva lisenssi ja seura johon edustusoikeutesi sidotaan.
3. Vakuutustiedot
Valitse vakuutus.
Tarkista valitsemasi vakuutuksen tiedot ja tutustu Sporttiturvan tuoteselosteeseen ja vakuutusehtoihin.
Vakuutusehdot tulee hyväksyä ennen siirtymistä maksamiseen.
4. Maksaminen
Siirry maksamaan ostoksesi ja valitse maksutapa. Maksettaessa pankkitunnuksilla tai luottokortilla maksutapahtumasta ei veloiteta erikseen. Laskulla maksettaessa veloitetaan erillinen palvelumaksu.
Sporttiturva tulee voimaan tuoteselosteessa mainittuna ajankohtana

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 1.1.2017, kun maksat sen tammikuun
2017 aikana. Jos maksat myöhemmin, se tulee voimaan maksupäivänä
klo 24.00 tai maksuhetkestä. Säilytä maksutosite, josta käy ilmi maksuaika. Sporttiturva päättyy 31.12.2017.

Lisenssi ostettavissa sivulta www.agilityliitto.fi tai https://lisenssi.sportti.fi
Suomen Agilityliitto Ry
Radiokatu 20, 00240 Helsinki
www.agilityliitto.fi

450093f OP Vakuutus Oy
Gebhardinaukio 1, 00013 OP
Y-tunnus 1458359-3, kotipaikka Helsinki

Vahinko sattui - Voiko huippuortopedi hoitaa sinua?
1. Hakeudu Kela kortti mukanasi hoitoon. OPn lääkärikumppanit löydät
sivulta vahinkoapu.op.fi. Asiakkaamme suosittelevat erityisesti ortopedisiin vammoihin erikoistunutta Pohjola Sairaalaa Helsingissä ja Tampereella. Tulevina vuosina avautuu sairaala myös Oulussa, Kuopiossa ja
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:
• lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön vastaanotolla suoritettu tutkimus, hoito ja leikkaus, kutakin äkillistä tapahtumaa kohti,
enintään kolmen vuoden ajan
• 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 sydän- tai
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 t ekojäseniä, 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.

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 €.

1§ Lisenssikausi

6§ Lisenssinhaltijan velvollisuudet

Lisenssikausi on 1.1.2017 – 31.12.2017.

Lisenssinhaltijan tulee noudattaa yleistä lainkuuliaisuutta sekä reilun
pelin periaatteita. Lisenssinhaltijan tulee pidättäytyä epäurheilijamaisesta käytöksestä sekä käyttäytyä muutoinkin tavalla, joka on kunniaksi
agilityurheilulle ja joka kohottaa sen mainetta. Lisäksi lisenssinhaltijan on
käsiteltävä ja koulutettava koiraa eläinsuojelusäädösten ja hyvän koiranpitotavan mukaisesti sekä huolehdittava koiran kokonaisvaltaisesta
hyvinvoinnista.

2§ Lisenssin lunastaminen
Suomen Agilityliiton (SAGI) jäsenseuran jäseneksi kuuluva henkilö voi
lunastaa lisenssin 19.12.2016 alkaen.
Lisenssi tulee voimaan uuden lisenssikauden alusta lukien, mikäli lisenssi
on lunastettu ja maksettu joulukuun aikana tai sitä ennen. Myöhemmin lunastettaessa lisenssi tulee voimaan maksupäivänä klo 24.00 tai
maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy ilmi
maksuaika.

3§ Lisenssilajit
Kilpailulisenssin (A-, B1- ja B2- lisenssi) haltijalla on oikeus osallistua
SAGIn myöntämiin virallisiin kilpailuihin sekä muihin SAGIn ohjauksen ja
valvonnan alaisuudessa järjestettäviin tapahtumiin
B1-lisenssi on tarkoitettu alle 18-vuotiaille urheilijoille. B1-lisenssin saa
lunastaa viimeisen kerran sinä vuonna, kun henkilö täyttää 18 vuotta.
B1-lisenssin lunastaminen edellyttää alaikäisen henkilön huoltajan suostumusta.
B2-lisenssi on tarkoitettu alle 12-vuotiaille urheilijoille. B2-lisenssin saa
lunastaa viimeisen kerran sinä vuonna, kun henkilö täyttää 12 vuotta.
B2-lisenssin lunastaminen edellyttää alaikäisen henkilön huoltajan suostumusta.
Harrastajalisenssin (C-lisenssi) haltijalla on oikeus osallistua muihin SAGIn
ohjauksen ja valvonnan alaisuudessa järjestettäviin tapahtumiin kuin
virallisiin kilpailuihin.
Harrastajalisenssi (C-lisenssi) voidaan kesken lisenssikauden muuttaa
kilpailulisenssiksi (A- tai B-lisenssi). Mikäli muutos tehdään toimistotyönä,
vaihtomaksuna peritään lisenssien hintojen välinen erotus lisättynä 15
euroa.

4§ Lisenssiin sidottu edustusoikeus
Lisenssinhaltija edustaa sitä SAGIn jäsenseuraa, jonka nimissä lisenssi on
lunastettu ja jonka jäseneksi lisenssinhaltija kuuluu.
Joukkueluokassa kilpailulisenssinhaltija saa poikkeuksellisesti edustaa
toista SAGIn jäsenseuraa, jonka jäseneksi lisenssinhaltija kuuluu, mikäli
lisenssinhaltijan oma seura on antanut siihen kirjallisen luvan.

Kilpailulisenssinhaltijan on lisäksi noudatettava agilitysäännöstöä sekä
agilitytuomarin ja kilpailunjärjestäjän antamia ohjeita, määräyksiä ja
päätöksiä.
Kilpailulisenssinhaltija sitoutuu noudattamaan puhtaan urheilun periaatetta ja koirien osalta Kennelliiton antidopingsääntöä.
Lisenssinhaltija sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa SAGIn
kurinpitosäännöstöä. Lisenssinhaltijan syyllistyessä lisenssiehdoissa määriteltyjen velvollisuuksiensa rikkomiseen lisenssihaltijalle voidaan määrätä
kurinpitosäännöstön mukainen seuraamus.

7§ Antidoping
Kilpailulisenssinhaltija ei saa osallistua kilpailuun kielletyn aineen vaikutuksen alaisena. Kilpailulisenssinhaltija sitoutuu noudattamaan kulloinkin
voimassa olevaa Suomen Antidoping-toimikunta ADT ry:n vahvistamaa
antidopingsäännöstöä.
Kilpailulisenssinhaltija on velvollinen tutustumaan antidoping¬säännöstöön. Tietoja kielletyistä doping-aineista ja –menetelmistä löytyvät ADT:n
vuosittaisesta julkaisusta ”Kielletyt ja sallitut lääkeaineet urheilussa”.
Lisätietoja löytyy myös ADT:n internetsivuilta.
Kilpailulisenssinhaltija voidaan määrätä dopingtestiin milloin tahansa
kilpailu- tai harjoittelukaudella.

8§ Dopingrikkomukset
Antidopingsäännöstössä määriteltyyn dopingrikkomukseen syyllistyneelle lisenssinhaltijalle voidaan määrätä antidopingsäännöstön mukainen
seuraamus.

9§ Vahingonkorvausvastuu
Lisenssinhaltija on velvollinen korvaamaan lisenssiehtojen rikkomisella
liitolle aiheuttamansa vahingon.

Lisenssinhaltija voi kesken lisenssikauden siirtyä edustamaan toista seuraa. Jäsenseuran muutoksesta ja muista kesken lisenssikauden toimistotyönä tehdyistä muutoksista veloitetaan 15 euroa. Lisenssiseuran vaihdos
tulee voimaan uuden seuran hyväksyttyä siirron.

10§ Lisenssin irtisanominen

Mikäli SAGIn jäsenseura lopettaa toimintansa, taikka se eroaa tai erotetaan liitosta tai SAGIn jäsenseura perustellusta syystä peruuttaa lisenssihaltijan oikeuden edustaa seuraa, lisenssinhaltijalla on yksi (1) kuukausi
aikaa siirtyä edustamaan toista SAGIn jäsenseuraa ilman, että lisenssin
voimassaolo katkeaa.

SAGIlla on oikeus irtisanoa lisenssi päättymään lisenssikauden aikana,
jos lisenssinhaltija olennaisesti rikkoo lisenssiehtoja. Lisenssi päättyy 30
päivän kuluttua siitä, kun lisenssinhaltija on vastaanottanut irtisanomista
koskevan ilmoituksen.

5§ Lisenssiin sidottu vakuutusturva
Lisenssi sisältää voimassa olevan urheiluvakuutuksen.
Mikäli lisenssinhaltijalla on oma urheiluvammat kattava tapaturmavakuutus, hän voi lunastaa lisenssin ilman vakuutusta. Mikäli lisenssi
lunastetaan ilman vakuutusta, tulee voimassa olevan, agilityssa syntyneet
urheiluvammat kattavan, tapaturmavakuutuksen vakuutusnumero ilmoittaa lisenssiä lunastettaessa.

Lisenssinhaltijalla on oikeus irtisanoa lisenssi päättymään lisenssikauden
aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti SAGIlle. Lisenssi päättyy 14
päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

Lisenssin hintaa ei irtisanomisesta huolimatta palauteta.

11§ Sitoutuminen lisenssiehtoihin
Lunastamalla lisenssin lisenssinhaltija sitoutuu noudattamaan lisenssiehtoja.

