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För vem? Sportskydd, € Totalt, €

A-licens innan 1.1.2017 18 år fyllda 60 70

B1-licens 1.1.2017 17-12-åringar 19 30

B2-licens 1.1.2017 11 år och yngre 19 30

A och B-licenserna är obligatoriska för utövare i alla åldersgrupper.

Kort om Sportskyddet
Sportskyddet ersätter om du skadar dig till följd av en plötslig händelse.

Till exempel om akillessenan brister, knät går ur led eller du får diskbråck i ryggen. En plötslig händelse ska ha inträffat under Sportskyddets  
giltighetstid. 

• Vårdersättning 15 000 € 
• Självrisk 100€ för varje plötslig händelse
• Menersättning 30 000 €.
• Dödsfallsersättning 8 500 €. 

OPs samarbetsläkare hittar du på sidan vahinkoapu.op.fi. Tilläggsuppgifter fås på sidan op.fi och på OPs servicenummer 0303 0303. Sportskyddets 
försäkringsvillkor L1505.

B2-licens – Sportskyddet har ingen självrisk och det gäller också för andra idrottsgrenar.

Så tecknar du en licens och en försäkring
Licensen och försäkringen kan du skaffa på adressen  suomisport.fi. Tilläggsuppgifter om din grens licens och försäkringsalternativ får du på ditt  
förbunds sida  www.aikidoliitto.fi.
1. Personuppgifter 
 Registrera dig eller logga in på Suomisport.fi-tjänsten.
2. Licensuppgifter
 Välj din huvusakliga gren, en licens som passar dig och en förening som din företrädningsrätt binds till.
3. Försäkringsuppgifter
 Välj lämplig försäkring.
 Kontrollera uppgifterna för den försäkring som du valt och läs igenom produktbeskrivningen och försäkringsvillkoren för Sportskydd.
 Försäkringsvillkoren ska godkännas före betalning.
4. Betalning
 Betala dina inköp och välj betalningssätt. Vid betalning med bankkoder eller kreditkort görs ingen separat debitering för betalningshändelsen.  

Vid betalning med faktura debiteras en separat serviceavgift.

Sportskydd träder i kraft vid den tidpunkt som anges i produktbeskrivningen

I vilka situationer gäller Sportskyddet?
Sportskyddet gäller för alla åldrar i följande situationer i anknytning till 
grenen 

• träning som är kännetecknande för grenen eller i enlighet med  
träningsprogrammet 

• vid utbildnings-, motions- och träningsläger hela tiden
samt tur- och returresor i direkt anknytning till dessa såväl i hemlandet 
som utomlands på resor på högst 3 månader. 

Sportskyddet är tidsbestämt
Sportskyddet träder i kraft 1.1.2017, när du betalar den under 2017  
januari månad. Om du betalar senare, träder den i kraft på  
betalningsdagen kl. 24.00 eller från betalningstidpunkten. Bevara be-
talningsverifikatet där betalningstidpunkten anges. Sportskyddet upphör 
31.12.2017



En skada har inträffat - Kan en topportoped vårda dig?
1. Sök dig till vård och ta med ditt Fpa-kort. OPs samarbetsläkare hittar 

du på sidan vahinkoapu.op.fi. Våra kunder rekommenderar Pohjola 
Sjukhus i Helsingfors och Tammerfors som specialiserat sig särskilt på 
ortopediska skador. Under de kommande åren öppnas också sjukhus i 
Uleåborg, Kuopio och Åbo. 

2. På Pohjola Sjukhus behöver du inte använda egna pengar och du kan 
göra en ersättningsansökan vid sjukhusets ersättningsdisk. Du får 
ersättningsbeslutet genast.

3. Hos andra samarbetsläkare betalar du först läkarkostnaderna själv och 
gör sedan en ersättningsansökan i OPs nättjänst eller med  
OP-mobilen. För att göra en ansökan behöver du OPs eller en annan 
banks nätbankskoder och uppgifter om ersättningsgilla kostnader. Du 
behöver inte skicka kvitton eller andra dokument men spara dem i ett 
halvt år -- vi frågar efter dem vid behov. Du får ersättningsbeslutet 
per post. 

Vilka vård- och undersökningskostnader ersätts?
Sportskyddet ersätter i stor omfattning kostnader som du betalat för 
läkarbesök, läkemedel, undersökningar och operationer:

• Undersökning, vård och operation som utförts av en läkare eller en 
inom hälso- och sjukvården yrkesutbildad person, för varje plötslig 
händelse i högst tre år

• kostnader för läkemedelspreparat och sårförband som säljs på apotek 
• vårddagsavgifter på sjukhus 
• kostnader för undersökning och behandling av en tandskada, ingen 

maximiersättningstid 
• kostnader för ortopediskt stöd eller ortopediskt bandage som behövs 

på grund av en ersättningsgill skada 
• kostnader för fysioterapi som ordinerats av en läkare, högst en  

vårdperiod på 10 behandlingsgånger per händelse, när den är nöd-
vändig efter en operations- eller gipsningsbehandling till följd av en 
skada

• kostnaden för hyra av kryckor eller armbågskryckor
• resekostnaden till närmaste vårdinrättning

Vi förutsätter att undersökningarna och behandlingarna har ordinerats 
av läkare och att de följer allmänt accepterad medicinsk praxis och är 
nödvändiga för behandlingen av den ersättningsgilla skadan.

När den försäkrades stadigvarande boningsort inte är i Finland och ska-
dan inträffar i Finland, förutsätter vi att undersökningen och  
behandlingen inleds i Finland.

Sportskyddet ersätter inte
• belastningssmärtor, -skador eller -sjukdomar; exempelvis valpsjuka, 

belastningsfraktur, seninflammationer eller inflammationer i senornas 
fästpunkter

• småningom uppkommande smärttillstånd, skador eller sjukdomar
• sjukdomar, exempelvis ledslitage eller -inflammationer eller hjärt-  

eller andra sjukdomsattacker
• inkomstbortfall eller andra indirekta förluster
• undersökning och behandling som utförts av en fot-, ergo-, tal-  

eller näringsterapeut, psykolog, neuropsykolog, optiker, kiropraktiker, 
osteopat, naprapat eller massör eller en inom hälso- och sjukvården 
yrkesutbildad person som är jämförbar med dessa 

• psykoterapi eller jämförbar behandling
• medicinska eller andra hjälpmedel, utrustning eller proteser, förutom 

ovan nämnda ortopediskt stöd eller bandage och hyra av kryckor eller 
armbågskryckor

• glasögon, hörapparat eller tandprotes även om de gått sönder i  
samband med en plötslig händelse

• indirekta kostnader såsom inkvarterings- och måltidskostnader.

Sportskyddet kan sägas upp under försäkringsperioden 
Du kan säga upp Sportskyddet skriftligt under försäkringsperioden  
genom att meddela per e-post den försäkrades namn, personbeteckning, 
idrottsförening och bankförbindelse på adressen  
urheiluvakuutukset@op.fi. Vi debiterar minst 16 € för  
försäkringsperioden.


