Ammattiurheilijaturva
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: OP Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi
OP-Henkivakuutus Oy, 1030059-2, Helsinki, Suomi

Tuote: Ammattiurheilijaturva

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuoteselosteessa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Ammattiurheilijaturva on urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukainen vakuutus, jossa tapaturmavakuutuksen myöntää OP Vakuutus
Oy ja eläkkeen OP-Henkivakuutus Oy. Lain mukaan voidaan vakuuttaa alle 65-vuotias urheilija, jonka veronalaiset ansiot, pääasiallisesti Suomessa harjoitetusta urheilusta, ovat vähintään vuosittain vahvistetun tulorajan suuruiset. Urheiluseurat vakuuttavat edellä mainitun mukaan sellaiset
joukkueurheilijat, joilla on pelaajasopimus seuran tai muun urheilutoimintaa harjoittavan yhteisön kanssa. Yksilöurheilija voi vakuuttaa itsensä edellä
mainitun mukaan vapaaehtoisesti.

Mitä vakuutus kattaa?
Korvaukset määräytyvät urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta
annetun lain mukaan.
Tapaturman sattuessa vakuutuksesta maksetaan esimerkiksi

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutus ei kata esimerkiksi
lihaksen tai jänteen kipeytymistä, jonka syynä on sairaus
tai aikaisempi vamma.

korvausta sairaanhoito-, tutkimus-, kuntoutus- ja kodinhoitokuluista
korvausta tapaturman aiheuttamasta pysyvästä vammasta
tai sairaudesta johtuvasta haitasta
tapaturmaeläkettä tai kuolintapauksessa perhe-eläkettä.
Ammattiurheilijaturva korvaa tapaturmia, jotka sattuvat lajille
ominaisissa olosuhteissa
peli- tai urheilusuoritusten yhteydessä
ohjatussa, valvotussa tai harjoitteluohjelman mukaisessa
harjoittelussa
urheilijan siirtyessä asunnoltaan tai majoitustiloista kilpailu-, peli- tai harjoittelupaikalle tai sieltä takaisin
peli-, kilpailu- tai harjoitusmatkoilla matkaohjelman mukaisessa toiminnassa
urheilijan toimiessa urheiluseuran tai muun urheilutoimintaa harjoittavan yhteisön määräyksestä seuran tai yhteisön
edustajana edustustilaisuudessa tai matkalla tilaisuuteen
tai sieltä takaisin.
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Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä
huolimattomuudella.

Missä vakuutusturvat ovat voimassa?
Vakuutus on voimassa Suomessa ja ulkomailla.

Mitkä ovat velvoitteeni?
-

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot, eli esimerkiksi tiedot vakuuttevasta urheilijasta.

-

Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita
tai on tapahtunut olennaisia muutoksia.

-

Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa
erässä. Joissakin tilanteissa edellytetään, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona vakuutusyhtiö on vastaanottanut hakemuksen. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutuksen. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.
Vakuutus päättyy myös, jos urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukainen vakuuttamisvelvollisuus päättyy ja vakuutuksenottaja ilmoittaa siitä vakuutusyhtiölle verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen. Vakuutetun
urheilijan tapaturmaturva päättyy viimeistään sinä päivänä, jona vakuutettu täyttää 65 vuotta.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

