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Skydd för professionella idrottsutövare
vid olycksfall och ålderdom
Skyddet för professionella idrottsutövare är en försäkring vid olycksfall och
ålderdom för både lagidrottare och individuella idrottare enligt lagen om
olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare.
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Snabbt till vård med hjälp av Pohjola Hälsomästare

En toppidrottare klarar sig sällan utan krosskador och andra skador. I händelse av ett
olycksfall ger Pohjola Hälsomästare dig en yrkeskunnig bedömning av dina symptom och
hänvisar dig direkt till lämplig professionell vård. Tjänsten erbjuds av Pohjola Sjukhus.

Pensionsskydd för arbetsoförmåga och ålderdom

Ibland tar en professionell idrottsutövares karriär slut i förtid på grund av en skada.
Då ger olycksfallspensionen skydd i händelse av arbetsoförmåga som orsakats av idrott.
En idrottsutövares ålderspension ger utkomster för pensionstiden.

Skadehjälpen alltid till din tjänst

I Pohjola Skadehjälpen hittar du anvisningar för skadesituationer och de läkare som
vi samarbetar med nära dig såväl i Finland som utomlands. Du kan använda
Skadehjälpen på OP-mobilen eller på adressen skadehjalpen.pohjola.fi.
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Olycksfallsförsäkringen som ingår i skyddet för professionella idrottsutövare beviljas av Pohjola Försäkring Ab och pensionen
av OP-Livförsäkrings Ab. Tjänsten Pohjola Hälsomästare produceras av Pohjola Sjukhus Ab. I denna produktguide redogör
vi för det centrala innehållet i försäkringen och de väsentliga begränsningarna. Du hittar detaljerade uppgifter och
ersättningsgrunder i försäkringsvillkoren. Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen, fiva.fi.
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Skydd för professionella idrottsutövare
Skyddet för professionella idrottsutövare försäkrar såväl en lagidrottare som
en individuell idrottsutövare vid olycksfall och för ålderspensionstiden. Föreningen
som anställt spelaren ansvarar för lagspelarens försäkring. För en individuell
idrottsutövare är försäkringen frivillig.
Vi kan försäkra en idrottsutövare som är under 65 år och vars skattepliktiga årsinkomst är minst 11 650
euro (inkomstgräns för år 2020) för idrott som främst utövats i Finland. Inkomstgränsen fastställs årligen.
Försäkringsperioden är 12 månader. Försäkringen gäller både i Finland och utomlands i
förhållanden som är typiska för idrottsgrenen.
Vi ersätter olycksfall som sker i förhållanden som är typiska för idrottsgrenen
• i samband med spel- och idrottsprestationer
• vid träning under handledning eller övervakning eller i enlighet med ett träningsprogram
• när idrottsutövaren är på väg från sin bostad eller inkvartering till
en tävlings-, spel- eller träningsplats eller tillbaka därifrån
• när idrottsutövaren under spel-, tävlings- eller träningsresor deltar
i aktiviteter som hör till reseprogrammet
• när idrottsutövaren på uppdrag av en idrottsförening eller annan organisation representerar
föreningen eller organisationen vid ett representationstillfälle samt under resa till och från
ett sådant evenemang.

Olycksfallsförsäkring för idrottsutövare
Idrott medför flera risker och farliga situationer, varmed ett försäkringsskydd är ytterst viktigt för en
professionell idrottsutövare. Vi betalar ersättning till exempel för vård- och rehabiliteringskostnader
samt för bestående men eller arbetsoförmåga till följd av ett olycksfall. Ersättningar fastställs enligt
lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare.
Olycksfallsförsäkringen ersätter emellertid inte allt. Från försäkringen utbetalas inte t.ex. dagpenning
eller inkomstbortfall för de första 300 dagarna av arbetsoförmåga då idrottsutövaren är berättigad
till FPAs sjukdagpenning. En belastningsskada omfattas inte heller av olycksfallsförsäkringen.

Pensionsskydd för idrottsutövare
Olycksfallspensionen ger skydd mot arbetsoförmåga som orsakas av idrotten, när idrottskarriären tar
slut på grund av en skada. Vårt mål är alltid att rehabilitera den skadade idrottsutövaren till ett annat
arbete som ger en rimlig utkomst. Under den yrkesinriktade rehabiliteringen kan vi betala olycksfalls
pension i högst fem år. För en skada som orsakat varaktig arbetsoförmåga betalar vi olycksfallspension
fram till att ålderspensionen börjar.
Familjepensionen tryggar de anhörigas utkomst om det allra värsta sker och idrottaren avlider till följd
av ett olycksfall.
Ålderspensionen kompletterar idrottarens utkomst under pensionstiden. Pension intjänas under
försäkringens giltighetstid utan undre åldersgräns. Du kan ansöka om ålderspension för idrottsutövare
från OP-Livförsäkrings Ab när du uppnått den lägsta åldern för ålderspension i din egen åldersklass.
Om du är född åren 1962–64, är din lägsta pensionsålder 65 år. Om du är född år 1965 eller senare,
binds din pensionsålder till den förväntade livslängden.
Du får hjälp med att ansöka om pension genom tjänsterna för försäkringssparande på
numret 010 252 3400. Priset för ett samtal är 0,0835 euro/samtal + 0,167 euro/min.
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Föreningens ansvar för idrottsutövaren
För försäkringsskyddet för en lagidrottare ansvarar föreningen som
betalar lönen, d.v.s. föreningen är både försäkringstagare och -betalare.
Försäkringsskyldigheten bedöms utgående från den skattepliktiga lönen
som överenskommits i spelaravtalet.

När och hur försäkrar jag en lagidrottare?
Föreningen är skyldig att försäkra sitt mest värdefulla kapital, d.v.s. sina spelare med Skyddet för
professionella idrottsutövare när
• spelaren är under 65 år och har ett spelaravtal med föreningen
• spelaren betalas minst 11 650 euro (på nivån för år 2020) i skattepliktig lön,
arvoden och naturaförmåner under en spelsäsong eller ett år för idrott som
i första hand utövats i Finland.
Inkomstgränsen fastställs årligen och du kan kontrollera den på op.fi eller på
Olycksfallsförsäkringscentralens webbplats på adressen tvk.fi.
För försäkring av en lagidrottare ansvarar alltid den förening som anställt spelaren.
• Fyll i en egen ansökan för varje spelare som ska försäkras enligt lagen
innan spelsäsongen inleds.
• Ansökan ska göras per spelsäsong, även om spelaravtalet gäller under flera säsonger.
• Ansökan undertecknas av både föreningen och spelaren.

Vi sänder i slutet av spelsäsongen en påminnelse om förberedelser inför
följande säsong, där vi ger anvisningar om anmälan om lönesummor och
försäkring av spelare under den kommande spelsäsongen.
En spelare kan övergå till laget även mitt under säsongen. Försäkringen följer inte med spelaren utan
den nya föreningen ska göra en ny försäkringsansökan för spelaren.
• Om du försäkrar en spelare mitt under säsongen, inkludera även spelarens tidigare
inkomster från säsongen i slutsäsongens inkomster enligt spelaravtalet.
• Om spelarens inkomster uppgår minst till den fastställda inkomstgränsen för spelsäsongen,
ska föreningen försäkra spelaren, även om föreningens andel av spelsäsongens inkomster
skulle vara under inkomstgränsen.

Vad grundar sig försäkringspremien för en lagidrottare på?
Försäkringspremien för skyddet för professionella idrottsutövare fastställs enligt idrottsutövarens
skattepliktiga inkomster och idrottsgrenens riskklass. Försäkringspremien innehåller både olycksfallsförsäkrings- och pensionsförsäkringspremierna.
Vi fakturerar försäkringspremierna på förhand i början av försäkringsperioden utgående från den
löneuppskattning som föreningen meddelat. I slutskedet av säsongen ber vi föreningen anmäla de
skattepliktiga inkomster inklusive naturaförmåner som realiserats under spelsäsongen samt bonusoch poängpengar och medel som överförts till idrottsutövarfonden. Utgående från dessa fakturerar
vi de slutliga premierna. Vi debiterar minst minimiavgiften för försäkringsperioden.
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Föreningens årskalender
Föreningens årskalender beskriver de centrala händelserna i anknytning till Skyddet för professionella
idrottsutövare under en spelsäsong. Årskalendern anpassas tidsmässigt enligt spelsäsongen. Exempelvis i fotboll är en spelsäsong ett kalenderår, medan säsongen i basketboll och ishockey börjar på
hösten och slutar på våren följande år.

SLUTLIGA FAKTURAN, D.V.S.
UTJÄMNINGSFAKTURAN
• Vi fakturerar de slutliga premierna enligt de förverkligade
lönesummorna.
FÖRSÄKRINGEN UPPHÖR
• Försäkringen upphör i slutet av
spelsäsongen, om ansökningar för den nya säsongen inte
lämnats in.
SÄSONGEN AVSLUTAS
• Anmäl den förverkligade
lönesumman för den gångna
säsongen när spelsäsongen
avslutats för utjämningsfaktureringen.
• Gör försäkringsansökningarna för den nya säsongen
innan säsongen inleds så
att försäkringarna är i kraft
direkt i början av säsongen.

FÖRBEREDELSER INFÖR
FÖLJANDE SÄSONG
• Du får en påminnelse om löneanmälningar och försäkringsansökningar för den kommande
säsongen i god tid innan säsongen avslutas.

SÄSONGEN INLEDS
• Dina spelares försäkringar är i
kraft då du lämnat in försäkringsansökan för varje spelare
innan säsongen inleds.
FÖRSKOTTSPREMIE FÖR FÖRSÄKRINGARNA
• Vi fakturerar föreningen för premierna
för de spelare som försäkrats i början
av spelsäsongen i februari-mars.
NY SPELARE TILL FÖRENINGEN
• Gör en försäkringsansökan
direkt för den nya spelaren.
Observera att försäkringen
träder i kraft tidigast följande vardag efter att ansökan
mottagits.
• Vi fakturerar premierna för
spelare som anslutit sig
till föreningen mitt under
spelsäsongen i samband
med slutfakturan efter
spelsäsongen.
SPELAREN GÅR ÖVER TILL
EN ANNAN FÖRENING
• Spelarens nya förening gör en
försäkringsansökan.
• Vi gottgör eventuella åter
betalningar av försäkrings
premier i slutfakturan.
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Frivilligt försäkringsskydd för individuell
idrottsutövare
Som individuell idrottsutövare ansvarar du själv för ditt välbefinnande. Med det
frivilliga Skyddet för professionella idrottsutövare säkrar du en snabb och
korrekt vård i händelse av ett olycksfall samt kompletterar utkomsten
under din pensionstid med idrottsutövarens ålderspension.

Hur kan jag teckna försäkringen?
Du kan teckna ett frivilligt Skydd för professionella idrottsutövare genom att fylla i en försäkringsansökan.
Vi kan bevilja försäkringen under samma förutsättningar som för en lagidrottare.
•
•

Du är under 65 år.
Din skattepliktiga årsinkomst som du förtjänat genom att idrotta är minst 11 650 euro
(på nivån för år 2020) i huvudsak från idrott som utövats i Finland.

< 65 år

> 11 650 €

Inkomstgränsen fastställs årligen och du kan kontrollera den antingen på op.fi eller på
Olycksfallsförsäkringscentralens webbplats på adressen tvk.fi.

Vad grundar sig försäkringspremien för en individuell idrottsutövare på?
Försäkringspremien innehåller både olycksfallsförsäkrings- och pensionsförsäkringspremierna.
Premien grundar sig på din idrottsgrenens riskklass och på förhand beräknade skattepligtiga
årsarbetsinkomst, vilken inkluderar såväl lön, arvoden som naturaförmåner. Vi hjälper dig att
beräkna din inkomst när du ansöker om försäkringen.
Du kan ändra den överenskomna årsarbetsinkomsten före en ny säsong eller under säsongen
med en ändringsanmälan från och med följande vardag. Observera att årsarbetsinkomsten
inte kan ändras retroaktivt.
Vi fakturerar försäkringspremien i början av försäkringsperioden enligt
den överenskomna årsarbetsinkomsten.
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Snabb vård i händelse av ett olycksfall
Om du skadar dig i en tävling eller under träningen, kan du i brådskande fall
uppsöka vilken läkare eller vilket sjukhus som helst för att få snabb första hjälp.
I övrigt rekommenderar vi att du först ringer Pohjola Hälsomästare, som hänvisar
dig till närmaste läkare som Pohjola Försäkring samarbetar med eller till Pohjola
Sjukhus.
Ta med försäkringsintyget och FPA-kortet till läkarbesöket. Som lagidrottare får du ett intyg av den
person som sköter föreningens försäkringsärenden. Som individuell idrottsutövare har du fått ett
försäkringsintyg hem per post eller så hittar du det genom att logga in på tjänsten op.fi.

Pohjola Hälsomästare 0100 5225 eller appen Pohjola Sjukhus
• Pohjola Hälsomästare ger dig en yrkeskunnig
bedömning av dina symptom och hänvisar dig
vid behov direkt till lämplig professionell vård.
• Om ett läkarbesök inte behövs, får du
tydliga anvisningar om hur du kan vårda
dig själv i hemmet.
• Ersättningshandläggningen utförs i anslutning
till läkarbesöket på Pohjola Sjukhus och du
behöver inte betala kostnaderna själv.
• Priset för ett samtal är den normala
mobiltelefon- eller lokalnätsavgiften.
Ladda ner den avgiftsfria Pohjola Sjukhusappen i din telefon!

Skadehjalpen.pohjola.fi eller Skadehjälpen i OP-mobilen
•
•

I Skadehjälpen får du snabbt tydliga instruktioner för olika skadefall, t.o.m. vid idrottsplanen.
Du hittar de läkare som vi samarbetar med nära dig i Finland och utomlands.

Hur söker jag ersättning?
Om du betalat sjukvårds- eller resekostnader i anslutning till skadans behandling själv, kan du anmäla
skadan och ansöka om ersättning
• i OP-mobilen eller genom att logga in på tjänsten op.fi med din banks koder.
• Du kan också ringa oss i försäkringsärenden på servicenumret 010 253 0022.
Priset för ett samtal är 0,0835 euro/samtal + 0,12 euro/min.
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Ytterligare information
Försäkringens giltighetstid och försäkringsvillkor
Försäkringen träder i kraft när vi mottagit och godkänt ansökan om försäkring. Vi tillämpar
försäkringsvillkoren för Skydd för professionella idrottsutövare som bekräftats av Pohjola
Försäkring.

Tillsyn över försäkringar
Olycksfallsförsäkringscentralen sköter tillsynen över idrottsutövarens lagstadgade försäkringsskydd. En idrottsförening eller en annan organisation som idkar idrottsverksamhet och som
försummat sin försäkringsskyldighet är skyldig att bekosta idrottsutövaren det skydd som
denne inte fått p.g.a. försummelsen.

Råd om ersättningar och försäkringar
Vi ger råd i försäkrings- och ersättningsärenden på servicenumret 010 253 0022.
Till ersättningsbeslutet har bifogats anvisningar för ansökan om ändring, om du är
missnöjd med ersättningsbeslutet och vill söka ändring i det.

Behandling av personuppgifter
Pohjola Försäkring ska behandla kundernas personuppgifter i enlighet med de bestämmelser
som gäller samt på det sätt som närmare beskrivs i dataskyddsklausulen och -beskrivningen.
Kunden ska ges rekommendationen att ta del av den här dataskyddsinformationen. Dataskyddsklausulen och -beskrivningen är tillgängliga på adressen op.fi/dataskydd samt på
OP:s kundbetjäningsställen.

Inspelning av telefonsamtal
Vi spelar in våra kundsamtal bland annat för att säkerställa kvaliteten på kundbetjäningen och
själva betjäningssituationen.

Försäljningsprovisioner för försäkringar
Försäkringsbolaget betalar en fast provision som baserar sig på en procentuell andel av premien
eller på antalet försäkringar. På provisionen och dess storlek inverkar försäkringsprodukten och
försäljningskanalen. Provisionen betalas till ombudet eller den anställda på försäkringsbolaget.
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Pohjola Försäkring Ab, FO-nummer 1458359-3
OP-Livförsäkrings Ab, FO-nummer 1030059-2
Helsingfors, Gebhardsplatsen 1, 00013 OP
Hemort: Helsingfors, huvudsaklig bransch: försäkringsverksamhet
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen, www.fiva.fi

