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VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ

on velvollisuus ilmoittaa vuosityöansioon vaikuttavista muutoksista kohdan 4 mukaisesti.

Ammattiurheilijaturva on urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) tarkoittama vakuutus, jossa vakuutuksenantaja on tapaturmavakuutuksen osalta OP Vakuutus Oy
(jäljempänä vakuutusyhtiö) ja eläkkeen osalta OP-Henkivakuutus
Oy. Vakuutuksenottajana ja maksajana on urheiluseura tai muu
urheilutoimintaa harjoittava yhteisö ja yksilöurheilussa urheilija
itse.

Vuosityöansio tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella ja pyöristetään lähimpään kymmeneen euroon.
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4.1 Ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettavat tiedot

Tämän vakuutuksen perusteella maksetaan korvausta vakuutettua kohdanneen tapaturman johdosta sekä vanhuuseläkettä sen
mukaan kuin urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain
säädöksissä määrätään.
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Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen
myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön
vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun
tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivästystä
oikaista vakuutusyhtiölle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi
havaitsemansa tiedot. Vakuutuksenottajan on vakuutushakemuksessa ilmoitettava vakuutuksen piiriin kuuluvien urheilijoiden
kanssa tehtyjen urheilusopimusten mukaiset veronalaiset palkat,
palkkiot ja luontoisedut.

Vakuutussopimus

Vakuutussopimuksen sisältö määritellään vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa ja eläkevakuutuksen laskuperusteissa. Näiden
lisäksi sopimussuhteeseen sovelletaan lakia urheilijan tapaturmaja eläketurvasta (276/2009), työtapaturma- ja ammattitautilakia
(459/2015) ja muuta Suomen lainsäädäntöä.
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4.2 Yksilöurheilijan tiedonantovelvollisuus aikaisemmasta
vakuutuksesta

Vakuutetut

Vakuutettuja ovat ne vakuutuksenottajan kirjallisesti vakuutusyhtiölle ilmoittamat urheilijat, jotka ovat sopineet Suomessa urheilutoimintaa harjoittavan urheiluseuran tai muun urheilutoimintaa
harjoittavan yhteisön kanssa pääasiallisesti Suomessa harjoitetusta urheilemisesta saatavasta veronalaisesta palkasta, joka on
vähintään 9 600 euroa (vuoden 2009 tasossa) vuodessa tai vuotta
lyhyemmässä pelikaudessa. Vakuuttamisvelvollisuutta arvioitaessa otetaan huomioon kaikki samaa pelikautta tai vuotta koskevien
sopimusten perusteella maksettavat palkat.

Yksilöurheilija on velvollinen vakuutusta hakiessaan ilmoittamaan, onko hänellä voimassa aikaisempaa samaa urheilemista
koskevaa lain mukaista vakuutusta.

4.3 Vakuutuskauden aikana tapahtuvat muutokset
Vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava vakuutusyhtiölle
vakuutussopimusta tehtäessä ilmoitetuissa vakuutuskirjan tai laskun perusteena olevissa tiedoissa vakuutuskauden aikana tapahtuneista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi

Jos urheilija, jolla ei ole edellä mainittua sopimusta, saa pääasiallisesti Suomessa harjoittamastaan urheilemisesta vuodessa veronalaista tuloa vähintään 9600 euroa (vuoden 2009 tasossa), hänellä
on oikeus saada itselleen laissa tarkoitettu turva tapaturman ja
vanhuuden varalta (yksilöurheilija).

3

Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus

●●

vakuuttamisvelvollisuuden tai yksilöurheilijan vakuuttamisen
edellytysten lakkaaminen

●●

muut vastaavat muutokset vakuutetussa toiminnassa.
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Yksilöurheilijan sovittu vuosityöansio

Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Vastuu alkaa vakuutuskauden alkaessa, tai muuna myöhempänä
vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön sopimana ajankohtana.

Vakuutusyhtiön ja yksilöurheilijan on vakuutusta tehtäessä sovittava korvausten ja vakuutusmaksun perusteena oleva vuosityöansio, jonka tulee vastata urheilijan urheilemisesta jatkuvasti
saamaa veronalaista tuloa. Vakuutuksenottajan on annettava vuosityöansion määrittämistä varten tarpeelliset tiedot. Huomioon
otettava vuosityöansio voi olla enintään urheilijan tapaturma- ja
eläketurvasta annetussa laissa säädetyn mukainen.

Vastuu alkaa aikaisintaan kello 24.00 sinä päivänä, jona vakuutusyhtiö on vastaanottanut kirjallisen, asianmukaisesti täytetyn
ja allekirjoitetun vakuutushakemuksen ja jonka vakuutusyhtiö
hyväksyy.
Jos urheilijaa ei ole liitetty vakuutuskauden aikana vakuutukseen
ja jälkeenpäin todetaan, että hänet olisi tullut siihen vakuuttamisvelvollisuuden vuoksi sisällyttää, urheilija liitetään vain näiden
ehtojen tarkoittamaan eläkevakuutukseen. Jos vakuutuksenottaja
myöhemmin ilmoittaa urheilijan liittämisestä vakuutukseen, va-

Vuosityöansiota koskevaa sopimusta voidaan perustellusta syystä
muuttaa. Muutos tulee voimaan sovitusta ajankohdasta, kuitenkin aikaisintaan sopimuksen tekohetkestä. Vakuutuksenottajalla
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9.2 Vakuuttamisvelvollisuuden ja yksilöurheilijan vakuuttamisen edellytysten lakkaaminen

kuutusyhtiön vastuu alkaa kello 24.00 sinä päivänä, jona kirjallinen hakemus edellä mainittuine sisältöineen on tullut vakuutusyhtiölle ja jonka se hyväksyy.
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Vakuutetun urheilijan vakuutusturva päättyy ilman irtisanomista, kun vakuutuksenottajan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta
annetun lain mukainen vakuuttamisvelvollisuus päättyy.

Vakuutuskausi

Vakuutuskausi määritellään vakuutuskirjassa.
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Yksilöurheilijan vakuutusturva päättyy ilman irtisanomista, jos
vakuutettu ei enää täytä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta
annetussa laissa mainittuja vakuuttamisen edellytyksiä.

Vakuutussopimuksen voimassaolo

Vakuutussopimus on voimassa ensimmäisen vakuutuskauden
päätyttyä vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai
OP Vakuutus Oy kohtien 9.1, 9.3 ja 9.4 mukaisesti irtisano sopimusta. Vakuutus voi päättyä myös ilman irtisanomista kohdassa
9.2 mainituista syistä.

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava vakuuttamisvelvollisuuden ja
vakuuttamisen edellytysten lakkaamisesta viipymättä kirjallisesti
vakuutusyhtiölle. Muuten vakuutuksenottajalta voidaan periä vakuutusyhtiölle aiheutuneet kustannukset, aina kuitenkin vähintään maksuperusteiden mukainen minimimaksu.

Vakuutetun urheilijan tapaturmaturva päättyy klo 00.00 sinä
päivänä, jona vakuutettu täyttää 65 vuotta. Lisäksi urheilijan vakuutusturva päättyy sinä päivänä, jona vakuutuksenottajan lähettämä kirjallinen ilmoitus siitä, ettei vakuutettu enää kuulu vakuutukseen, on saapunut vakuutusyhtiölle.
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9.3 Vakuutusmaksun laiminlyönti
Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutussopimus päättyväksi
14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutusmaksu ja sen maksaminen

Sellaisen vakuutetun, joka ei ole vakuutuksessa vakuutuksenottajana, vakuutusturva päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt vakuutetulle ilmoituksen vakuutuksen
päättymisestä yllä tarkoitetusta syystä. Jos irtisanotun vakuutuksen vakuutusmaksu korkolain mukaisine viivästyskorkoineen
maksetaan ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus jatkuu
eikä vakuutus pääty irtisanomisesta huolimatta.

8.1 Vakuutusmaksu
Vakuutusmaksuna peritään ennakkovakuutusmaksu ja tasoitusvakuutusmaksu. Ennakkovakuutusmaksu määräytyy vakuutuksenottajan vakuutusyhtiölle ilmoittaman vakuutetulle kohdassa 4.1 tarkoitetun urheilusopimuksen perusteella maksettavan
vuosipalkkion suuruuden ja vakuutetun urheilulajin perusteella
vakuutusyhtiön maksuperusteiden mukaisesti. Ennakkovakuutusmaksun perusteena olevaan vuosipalkkioon lasketaan kaikki
urheilemisesta saatavat veronalaiset palkat, palkkiot ja luontoisedut.

Tämän vakuutuksen vakuutusmaksu viivästyskorkoineen voidaan
periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetusta laissa (706/2007)
säädetään.

9.4 Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa vakuutus

Vakuutuskauden päätyttyä vakuutuksenottaja on velvollinen
ilmoittamaan palkkailmoituksella vakuutusyhtiön antamaan
määräpäivään mennessä vakuutuskauden aikana urheilijoille
maksamansa veronalaiset palkat, palkkiot ja luontoisedut ja urheilurahastoon siirretyt varat, joiden perusteella määrätään ja peritään tasoitusvakuutusmaksu.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden lopusta. Irtisanomisilmoitus lähetetään vakuutuksenottajalle viimeistään kolme kuukautta ennen vakuutuskauden
päättymistä.

10 Vakuutuksesta annettavat tiedot

Vakuutuksesta peritään aina vähintään maksuperusteen mukainen minimaksu.
Yksilöurheilijan vakuutusmaksu määräytyy ennalta sovitun vuosityöansion perusteella.

Vakuutusyhtiö toimittaa kerran vuodessa ja muulloinkin tarvittaessa vakuutetulle turvaselvityksen, josta käy ilmi vakuutusturvan
sisältö.

8.2 Vakuutusmaksun suorittaminen

11 Vakuutuksen sopimusehtojen muuttaminen

Vakuutuskautta koskeva vakuutusmaksu on maksettava viimeistään vakuutuskauden alkaessa vakuutusyhtiön lähettämässä laskussa mainittuna eräpäivänä.

OP Vakuutus Oy:llä ja OP-Henkivakuutus Oy:llä on oikeus tehdä
sopimusehtoihin sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutusturvan keskeiseen sisältöön.
OP-Henkivakuutus Oy voi lisäksi muuttaa eläkevakuutuksen sopimusehtoja vakuutusmaksua lukuun ottamatta seuraavan vakuutuskauden alusta, jos muutokseen syynä on

8.3 Vakuutusmaksun viivästyminen
Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu laskun eräpäivään mennessä, vakuutusyhtiö perii korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään.
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Vakuutussopimuksen päättyminen

●●

uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

●●

yleinen vahinkokehitys

●●

yleisen korkotason muuttuminen

●●

kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma,
suuronnettomuus

●●

vakuutukseen vaikuttavan kustannustason muuttuminen, mikäli muutos johtuu vakuutusyhtiön määräysvallan ulkopuolella olevasta syystä

9.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus
Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa joukkuelajeja koskeva
vakuutus päättymään vakuutuskauden lopusta. Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti kolme kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Yksilöurheilija saa irtisanoa vakuutuksen milloin
tahansa ja vakuutusturva päättyy vakuutusta koskevan kirjallisen
irtisanomisilmoituksen tultua vakuutusyhtiölle, ellei vakuutettu
ole määrännyt myöhäisempää päättymispäivää.

eikä vakuutussopimuksen sisältö olennaisesti muutu alkuperäiseen sopimuksen verrattuna.

12 Muutoksenhaku
Mitä työtapaturma- ja ammattitautilain VIII osassa säädetään
muutoksenhausta, oikaisumenettelyistä, päätöksen poistamisesta
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ja takaisinperinnästä, sovelletaan myös tämän lain mukaiseen tapaturmaturvaa koskevaan asiaan.
Jos OP-Henkivakuutus Oy:n eläkepäätöstä koskevassa asiassa tehty päätös ei tyydytä asianosaista, hän voi panna vireille kanteen
OP-Henkivakuutus Oy:tä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa tai
hänen Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa, jollei
Suomen kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu. Kanne on
nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai
kirjallisen tiedon OP-Henkivakuutus Oy:n päätöksestä ja tästä
määräajasta.

13 Eläkevakuutusta koskevat erityisehdot
13.1 Oikeus vanhuuseläkkeeseen
Vanhuuseläkettä maksetaan vakuutetulle, joka on täyttänyt työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen alimman vanhuuseläkeiän.
Ennen vuotta 1965 syntyneiden vakuutettujen osalta vanhuuseläkettä maksetaan kuitenkin 65 vuoden iän täyttämisestä alkaen.
Eläkettä maksetaan vakuutetun eliniän.

13.2 Eläkkeen kartuttaminen
Eläke karttuu laskuperusteiden mukaan siinä suhteessa kuin vakuutusmaksuja vakuutetun osalta maksetaan.

13.4 Oikeus kuolintapaussummaan
Jos vakuutettu kuolee, kuolintapaussummana maksetaan vakuutussopimuksessa tarkemmin määrätty osa vakuutetun hyväksi
kertyneestä vakuutussäästöstä. Kuolintapaussumma maksetaan
vakuutetun omaisille tai muulle hänen määräämälleen edunsaajalle.

13.5 Eläkkeen tai kuolintapaussumman hakeminen
Hakijan on omalla kustannuksellaan toimitettava OP-Henkivakuutus Oy:lle eläkkeen maksamiseksi vakuutetun virkatodistus ja
maksuosoite sekä kuolintapaussumman maksamiseksi vakuutetun kuolintodistus, virallinen selvitys vakuutetusta ja edunsaajista sekä maksuosoite.

13.6 Eläkkeen maksaminen
Eläkettä aletaan maksaa sovitusta ajankohdasta edellyttäen, että
vakuutettu on silloin elossa. Eläkettä maksetaan eläkeoikeuden
syntymistä seuraavan kuukauden alusta ja sitä maksetaan sen
kuukauden loppuun, jona vakuutettu on kuollut.

13.7 Takaisinosto
OP-Henkivakuutus Oy ei osta eläkevakuutusta takaisin.

13.3 Vakuutuksen siirtyminen
Jos vakuutuksenottaja ilmoittaa, että vakuutettu ei enää kuulu
vakuutettujen ryhmään, siirtyy vakuutus ja sille kertynyt vakuutussäästö vakuutetulle yksilöllisenä eläkevakuutuksena voimassa
olevaksi vakuutukseksi ilman oikeutta takaisinostoarvoon.

OP Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1458359-3.
OP-Henkivakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta, Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1030059-2

