Suomen Pyöräily
Pohjola Sporttiturva 1.1.2021–31.12.2021

Vakuutusnumero 06-21887

Kenelle?

Sporttiturva, €

Lisenssimaksu, €

Kilpailulisenssi 1
(kansainvälinen ja elite +
kansallinen lisenssi)

2004 ja aikaisemmin syntyneet *)

95

165

Kilpailulisenssi 2
(kansainvälinen ja elite +
kansallinen lisenssi)

2004 ja aikaisemmin syntyneet. Lisäksi DH,
Enduro ja BMX *) **)

295

365

Nuorisolisenssi 1

2005-2009 syntyneet *)

45

75

Nuorisolisenssi 2

2005-2009 syntyneet. Lisäksi DH, Enduro ja
BMX *) **)

69

99

Nappulalisenssi 1

2010 ja myöhemmin syntyneet *)

45

65

Nappulalisenssi 2

2010 ja myöhemmin syntyneet. Lisäksi DH,
Enduro ja BMX *) **)

69

89

Fillaripassi harrastelijoille 1

2005 ja aikaisemmin syntyneet

68

76

Fillaripassi harrastelijoille 2

2006 ja myöhemmin syntyneet

35

43

Johtaja- ja huoltajalisenssi

Sisältää kuvallisen kortin

10

30

*) Sisältää maantie-, rata-, trial ja maastopyöräilyn (XCO ja XCM) sekä cyklocross (CX).
**) Sisältää vauhtilajit (Enduro, DH ja vastaavat sekä BMX).
UCI:n, UCI:n alaisten maaosaliittojen ja UCI:n jäsenliittojen tai niiden alaisten järjestöjen järjestämiin tai valvomiin pyöräilytapahtumiin ei
saa osallistua, mikäli ei omaa asianmukaista lisenssiä. Osallistuminen ilman lisenssiä saattaa velvoittaa henkilön vastuulliseksi kurinpitomenettelyihin.
Suomen Pyöräilyunioni ei vastaa ajajien, toimitsijoiden jmv. aiheuttamista vahingoista.
Lisenssin hakenut/lunastanut sitoutuu noudattamaan UCIn sekä SPUn sääntöjä ja määräyksiä. Lisenssin haltijan tulee noudattaa Antidopingkunnan ADTn, WADAn, UCIn, KOKn ja SPn dopingsääntöjä seuraavan kilpailukauden alkuun (1.5.2022). Lisenssin haltijan tulee
noudattaa urheilun reilunpelin sääntöjä ja eettisiä arvoja.
Lisenssin voimassaolo on todistettava, kun siihen oikeutettu henkilö sitä pyytää.
Hakija hyväksyy lisenssiin liittyvät ehdot.

Sporttiturva lyhyesti
Sporttiturvasta korvataan, kun loukkaannut äkillisen tapahtuman seurauksena - esimerkiksi akillesjänne repeää tai polvi menee sijoiltaan.
Myös rasitusmurtuma tai sen esiaste korvataan, mikäli se ilmenee äkillisen tapahtuman yhteydessä. Äkillisen tapahtuman tulee sattua
Sporttiturvan voimassa ollessa.
Hoitokorvaus 15 000 €
Omavastuu 100 € jokaista äkillistä tapahtumaa kohti
Haittakorvaus 30 000 €.
Kuolinkorvaus 8 500 €.
Lisätietoja ja toimintaohjeet sivuilta vahinkoapu.pohjola.fi ja op.fi sekä palvelunumerosta 0303 0303. Sporttiturvan vakuutusehdot L2004.
Nappulalisenssi – Sporttiturvassa ei omavastuuta ja se on jäljempänä mainituissa tilanteissa voimassa myös muiden lajiliittojen alaisissa
urheilulajeissa.
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Missä tilanteissa Sporttiturva on voimassa?

•

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 tekojäseniä,
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.

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 on määräaikainen

Edunsaaja

Sporttiturva tulee voimaan 1.1.2021, kun maksat sen tammikuun 2021 aikana. Jos maksat myöhemmin, se tulee voimaan
maksupäivänä klo 24.00 tai maksuhetkestä. Säilytä maksutosite,
josta käy ilmi maksuaika. Sporttiturva päättyy 31.12.2021.

Hoito-ja haittakorvaus maksetaan vakuutetulle.
Kuolinkorvauksessa edunsaajana ovat vakuutetun omaiset.
Edunsaajan voi muuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti verkkoviestillä osoitteessa op.fi tai suojatulla sähköpostilla osoitteeseen
urheiluvakuutukset@pohjola.fi.

Millaisia hoito- ja tutkimuskuluja korvataan?
Sporttiturva korvaa kattavasti lääkärikäynnistä, lääkkeestä, tutkimuksesta ja leikkauksesta maksamiasi kuluja enintään kolmen
vuoden ajan:
•

Suojatun sähköpostin voit lähettää omasta sähköpostistasi
avaamalla internet-selaimella osoitteen https://securemail.op.fi ja
toimimalla siellä annettujen ohjeiden mukaisesti.

lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön
vastaanotolla suoritettu tutkimus, hoito ja leikkaus, jokaista
äkillistä tapahtumaa kohti

•

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 murtumasta tai leikkaus- taikka kipsaushoidosta
toipumisen vaatimasta fysioterapiasta. Lisäksi fysioterapia
korvataan polven ja olkapään vammoissa, joissa fysioterapiaa
annetaan leikkaustoimenpiteen sijaan. Fysioterapiaa
korvataan kuitenkin enintään 10 hoitokertaa äkillistä
tapahtumaa kohti.

•

maksun kyynär- tai kainalosauvojen vuokrasta

•

matkakulun lähimpään hoitolaitokseen.

Sporttiturvan voi irtisanoa kesken kauden
Voit irtisanoa oman tai alaikäisen huollettavan lapsen Sporttiturvan kirjallisesti kesken kauden lähettämällä verkkoviestin osoitteessa op.fi tai suojatun sähköpostin osoitteeseen urheiluvakuutukset@pohjola.fi. Ilmoita meille vakuutetun nimi, henkilötunnus,
urheiluliitto, palautustili ja sähköpostiosoite. Suojatun sähköpostin
voit lähettää omasta sähköpostistasi avaamalla internet-selaimella osoitteen https://securemail.op.fi ja toimimalla siellä annettujen
ohjeiden mukaisesti. Veloitamme vakuutusajasta vähintään 16 €.
Tietosi ovat luottamuksellisia
Käsittelemme henkilötietojasi voimassa olevien säädösten ja tietosuojalausekkeen ja -selosteen mukaisesti.
Vakuutuspäätös tehdään automaattisesti antamiesi tietojen
perusteella maksaessasi vakuutusmaksun. Vahingon sattuessa
mahdollinen automaattinen päätös korvauksesta perustuu antamiisi vahinkoa koskeviin tietoihin, vakuutusehtoihin ja asiakasrekisteriimme.
Lue tietosuojasta lisää www.op.fi/tietosuoja.

Edellytämme, että hoidot ja tutkimukset ovat lääkärin määräämiä
ja ne ovat yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja korvattavan vamman kannalta välttämättömiä.

Oikeussuoja
•

Kun vakuutetun vakinainen asuinpaikka ei ole Suomi ja vahinko
tapahtuu Suomessa, niin edellytämme, että tutkimus ja hoito
aloitetaan Suomessa.

Sporttiturvasta ei korvata

Opastamme vakuutus- ja korvausasioissa palvelunumerossa
0303 0303. Jos olet tyytymätön siihen, miten
olemme toimineet vakuutusta myytäessä tai muussa
vakuutusasiassasi, soitathan yllä mainittuun numeroon.
Ulkopuolista neuvontaa antaa FINE:n Vakuutus- ja
rahoitusneuvonta, puh. 09 685 0120, www.fine.fi

•

rasituskipua, -vammoja tai –sairauksia; esimerkiksi
penikkatautia, jännetulehduksia tai jänteiden kiinnityskohtien
tulehduksia

Voit hakea muutosta vakuutus- ja
korvauspäätöksiin

•

vähitellen syntyviä kiputiloja, vammoja tai sairauksia. Edellä
mainituista poiketen korvataan rasitusmurtuma tai sen
esiaste.

•

Asiakasasiamies asiakasasiamies@pohjola.fi

•

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta,
puh. 09 685 0120, www.fine.fi

•

sairauksia, esimerkiksi nivelkulumaa tai tulehduksia taikka
sydän- tai muita sairauskohtauksia.

•

•

nikamavälilevy-, vatsa-, napa- tai nivustyriä.

Kuluttajariitalautakunta, puh. 010 366 5200,
www.kuluttajariita.fi.
Ota ensin yhteys: www.kuluttajaneuvonta.fi

•

ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä

SPORTTITURVA

Voit viedä asian myös oikeuteen 3 vuoden kuluessa päätöksestämme.
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Sattuiko vahinko? Ota yhteys
Pohjola Terveysmestari -palveluun
Saat Pohjola Terveysmestarilta asiantuntijan arvion oireistasi ja sinut ohjataan
tarvittaessa suoraan sopivalle ammattilaiselle hoidettavaksi lähimpään Pohjola
Sairaalaan tai Pohjola Vakuutuksen lääkärikumppanin vastaanotolle.
Terveysmestari varmistaa maksullisten lääkäripalvelujen yhteydessä mitä
vakuutuksesi kattaa ja hoitaa korvausasian puolestasi. Maksat korvattavasta
hoidosta paikan päällä vain mahdollisen omavastuun.
Jos lääkärikäyntiä ei tarvita, saat selkeät kotihoito-ohjeet, joiden avulla hoidat
itsesi kuntoon.
Palveluaikojen ulkopuolella tai kiireellisissä tapauksissa voit mennä mihin tahansa lääkäriin tai sairaalaan saadaksesi ensiapua. Maksa kulut ensin itse
ja tee sitten vahinkoilmoitus OP-mobiilissa tai op.fi-palvelussa.
Pohjola Terveysmestari palvelee numerossa 0100 5225 tai
Pohjola Sairaala -sovelluksessa.
Puhelun hinta on normaali matkapuhelin- tai paikallisverkkomaksu. Pohjola Terveysmestari -palvelun tarjoaa Pohjola
Sairaala Oy.

Vakuutus ostettavissa sivulta
www.suomisport.fi
Suomen Pyöräily
www.pyoraily.fi

Pohjola Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3
Helsinki, Gebhardinaukio 1, 00013 OP
Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta
Valvontaviranomainen: Finanssivalvonta, www.fiva.fi

Suomen Pyöräily
Pohjola Sporttiturva 1.1.2021–31.12.2021
Tapahtumavakuutus

Vakuutusnumero 06-2221887

Sporttiturva lyhyesti
Sporttiturvasta korvataan, kun loukkaannut äkillisen tapahtuman seurauksena - esimerkiksi akillesjänne repeää tai polvi
menee sijoiltaan. Myös rasitusmurtuma tai sen esiaste korvataan, mikäli se ilmenee äkillisen tapahtuman yhteydessä.
Äkillisen tapahtuman tulee sattua Sporttiturvan voimassa ollessa.
• Hoitokorvaus 5 000 €
• Omavastuu 100 €
• Haittakorvaus 30 000 €
• Kuolinkorvaus 8 500 €
Lisätietoja ja toimintaohjeet sivuilta vahinkoapu.pohjola.fi ja op.fi sekä palvelunumerosta 0303 0303. Sporttiturvan
vakuutusehdot L2004.

Missä tilanteissa Sporttiturva on voimassa?
Sporttiturva on voimassa vain yhdessä tapahtumassa, jota varten se on otettu sekä tapahtumaan välittömästi liittyvällä
meno- ja paluumatkoilla Suomessa.
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Millaisia hoito- ja tutkimuskuluja korvataan?

Edunsaaja

Sporttiturva korvaa kattavasti lääkärikäynnistä, lääkkeestä,
tutkimuksesta ja leikkauksesta maksamiasi kuluja enintään
kolmen vuoden ajan:
• lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön
vastaanotolla suoritettu tutkimus, hoito ja leikkaus,
jokaista äkillistä tapahtumaa kohti
• 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 murtumasta tai leikkaus- taikka kipsaushoidosta
toipumisen vaatimasta fysioterapiasta. Lisäksi
fysioterapia korvataan polven ja olkapään vammoissa,
joissa fysioterapiaa annetaan leikkaustoimenpiteen
sijaan. Fysioterapiaa korvataan kuitenkin enintään
10 hoitokertaa äkillistä tapahtumaa kohti.
• 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.

Hoito-ja haittakorvaus maksetaan vakuutetulle.
Kuolinkorvauksessa edunsaajana ovat vakuutetun omaiset.
Edunsaajan voi muuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti
verkkoviestillä osoitteessa op.fi tai suojatulla sähköpostilla
osoitteeseen urheiluvakuutukset@pohjola.fi.
Suojatun sähköpostin voit lähettää omasta sähköpostistasi
avaamalla internet-selaimella osoitteen
https://securemail.op.fi ja toimimalla siellä annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Tietosi ovat luottamuksellisia
Käsittelemme henkilötietojasi voimassa olevien säädösten ja
tietosuojalausekkeen ja -selosteen mukaisesti.
Vakuutuspäätös tehdään automaattisesti antamiesi tietojen
perusteella maksaessasi vakuutusmaksun. Vahingon
sattuessa mahdollinen automaattinen päätös korvauksesta
perustuu antamiisi vahinkoa koskeviin tietoihin, vakuutus
ehtoihin ja asiakasrekisteriimme.
Lue tietosuojasta lisää www.op.fi/tietosuoja.

Oikeussuoja
• Opastamme vakuutus- ja korvausasioissa
palvelunumerossa 0303 0303. Jos olet tyytymätön
siihen, miten olemme toimineet vakuutusta myytäessä
tai muussa vakuutusasiassasi, soitathan yllä mainittuun
numeroon. Ulkopuolista neuvontaa antaa FINE:n
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, puh. 09 685 0120,
www.fine.fi

Voit hakea muutosta vakuutus- ja
korvauspäätöksiin

Sporttiturvasta ei korvata

• Asiakasasiamies asiakasasiamies@pohjola.fi
• FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja
Vakuutuslautakunta, puh. 09 685 0120, www.fine.fi
• Kuluttajariitalautakunta, puh. 010 366 5200,
www.kuluttajariita.fi.
Ota ensin yhteys: www.kuluttajaneuvonta.fi
Voit viedä asian myös oikeuteen 3 vuoden kuluessa
päätöksestämme.

• rasituskipua, -vammoja tai –sairauksia; esimerkiksi
penikkatautia, jännetulehduksia tai jänteiden
kiinnityskohtien tulehduksia
• vähitellen syntyviä kiputiloja, vammoja tai sairauksia.
Edellä mainituista poiketen korvataan rasitusmurtuma
tai sen esiaste.
• sairauksia, esimerkiksi nivelkulumaa tai tulehduksia
taikka sydän- tai muita sairauskohtauksia.
• nikamavälilevy-, vatsa-, napa- tai nivustyriä.
• 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
tekojäseniä, 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.
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Sattuiko vahinko? Ota yhteys
Pohjola Terveysmestari -palveluun
Saat Pohjola Terveysmestarilta asiantuntijan arvion oireistasi ja sinut ohjataan
tarvittaessa suoraan sopivalle ammattilaiselle hoidettavaksi lähimpään Pohjola
Sairaalaan tai Pohjola Vakuutuksen lääkärikumppanin vastaanotolle.
Terveysmestari varmistaa maksullisten lääkäripalvelujen yhteydessä mitä
vakuutuksesi kattaa ja hoitaa korvausasian puolestasi. Maksat korvattavasta
hoidosta paikan päällä vain mahdollisen omavastuun.
Jos lääkärikäyntiä ei tarvita, saat selkeät kotihoito-ohjeet, joiden avulla hoidat
itsesi kuntoon.
Palveluaikojen ulkopuolella tai kiireellisissä tapauksissa voit mennä mihin
tahansa lääkäriin tai sairaalaan saadaksesi ensiapua. Maksa kulut ensin itse
ja tee sitten vahinkoilmoitus OP-mobiilissa tai op.fi-palvelussa.
Pohjola Terveysmestari palvelee numerossa 0100 5225 tai
Pohjola Sairaala -sovelluksessa.
Puhelun hinta on normaali matkapuhelin- tai paikallisverkkomaksu. Pohjola Terveysmestari -palvelun
tarjoaa Pohjola Sairaala Oy.

Suomen Pyöräily
www.pyoraily.fi

Pohjola Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3
Helsinki, Gebhardinaukio 1, 00013 OP
Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta
Valvontaviranomainen: Finanssivalvonta, www.fiva.fi

Finska Cykelförbundet
Pohjola Sportskydd 1.1.2021–31.12.2021
Evenemangsförsäkring

Försäkringsnummer 06-2221887

Sportskydd i korthet
Sportskydd ersätter då du skadar dig till följd av en plötslig händelse – exempelvis om akillessenan brister eller knäet går ur
led. Även stressfraktur eller förstadium till sådan ersätts om det uppdagas i samband med en plötslig händelse. Den plötsliga
händelsen ska ha inträffat under Sportskyddets giltighetstid.
• Vårdersättning 5 000 euro
• Självrisk 100 euro
• Menersättning 30 000 euro
• Dödsfallsersättning 8 500 euro
Ytterligare information och instruktioner på webbplatsen skadehjalpen.pohjola.fi och op.fi samt på vårt servicenummer
0303 0303. Försäkringsvillkor för Sportskydd L2004.

I vilka situationer gäller Sportskydd?
Sportskydd gäller endast på ett evenemang för vilket försäkringen tecknats och under tur- och returresor i Finland med
direkt anknytning till evenemanget.

SPORTSKYDD
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Vilka vård- och undersökningskostnader ersätts?

Förmånstagare

Sportskydd ersätter heltäckande kostnader som du betalat
för läkarbesök, läkemedel, undersökningar och operationer
i högst tre år:
• undersökning, vård och operation som utförts av en
läkare eller av en hälso- och sjukvårdsutbildad person
på en mottagning, för varje plötslig händelse
• kostnader för läkemedelspreparat och sårförband som
säljs på apotek
• vårddagsavgifter på sjukhus
• kostnader för undersökning och behandling av
tandskador, ingen maximal ersättningstid
• kostnader för ortopediskt stöd eller ortopediskt bandage
som behövs på grund av en ersättningsgill skada
• avgifter för fysioterapi som krävs för återhämtning
efter fraktur, operation eller gipsning. Dessutom ersätts
fysioterapi vid skador i knäet och axeln, där fysioterapin
ges i stället för ett operativt ingrepp. Fysioterapi ersätts
dock högst 10 behandlingar per plötslig händelse.
• kostnader för hyra av kryckkäppar eller kryckor
• resekostnader 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 fasta boningsort inte är i Finland och
skadan inträffar i Finland, förutsätter vi, att undersökningen
och behandlingen påbörjas i Finland.

Vård- och menersättning betalas till den försäkrade.
Förmånstagare till dödsfallsersättningen är den försäkrades
anhöriga. Förmånstagaren kan ändras genom att
skicka ett skriftligt nätmeddelande om ändringen på
adressen op.fi eller med krypterad e-post till adressen
urheiluvakuutukset@pohjola.fi.
Du kan skicka krypterad e-post från din e-post genom att
öppna adressen https://securemail.op.fi i din webbläsare
och följa de instruktioner som ges där.
Sportskydd kan sägas upp under försäkringsperioden
Du kan skriftligen säga upp Sportskydd som tecknats
för dig själv eller för ett minderårigt barn under din
omvårdnad under pågående säsong genom att skicka
ett nätmeddelande på adressen op.fi eller ett krypterat
e-postmeddelande till adressen urheiluvakuutukset@op.fi.
Meddela oss den försäkrades namn, personbeteckning,
idrottsförbund, återbetalningskonto och e-postadress.
Du kan skicka krypterad e-post från din e-post genom att
öppna adressen https://securemail.op.fi i din webbläsare
och följa de instruktioner som ges där. Vi debiterar minst
16 euro för försäkringstiden.
Dina uppgifter behandlas konfidentiellt
Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande
författningar och enligt dataskyddsklausulen samt
dataskyddsbeskrivningen.
Försäkringsbeslutet fattas automatiskt utgående från de
uppgifter du gett då du betalar premien. När det inträffar
en skada baserar sig det eventuella automatiska beslutet på
de uppgifter du gett om skadan, på försäkringsvillkoren och
vårt kundregister.
Läs mer om dataskydd på op.fi/dataskydd.

Sportskydd ersätter inte
• belastningssmärtor, -skador eller -sjukdomar;
exempelvis kompartmentsyndrom i underbenet,
seninflammationer eller inflammationer i senornas
fästpunkter
• småningom uppkommande smärttillstånd, skador eller
sjukdomar. Med avvikelse från ovan nämnda ersätts
belastningsfraktur eller förstadiet till detta.
• sjukdomar, exempelvis ledslitage eller inflammationer
eller hjärt- eller andra sjukdomsattacker.
• diskbråck, magbråck, navelbråck eller ljumskbråck.
• 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 därmed jämförbar behandling
• medicinska eller andra hjälpmedel, utrustning eller
proteser, förutom ovan nämnda ortopediska stöd eller
bandage och hyra av kryckkäppar eller kryckor
• glasögon, hörapparat eller tandprotes även om de gått
sönder i samband med en plötslig händelse
• indirekta kostnader såsom inkvarterings- och
måltidskostnader.

SPORTSKYDD

Rättsskydd
• Vi ger råd i försäkrings- och ersättningsärenden på
numret 0303 0303. Om du är missnöjd med hur vi
agerat vid försäljningen av försäkringar eller i dina
andra försäkringsärenden, ber vi dig ringa numret ovan.
Utomstående rådgivning ger FINE:s Försäkrings- och
finansrådgivning, tfn 09 685 0120, www.fine.fi

Du kan söka ändring i försäkrings- och
ersättningsbeslut hos
• Kundombudsmannen asiakasasiamies@pohjola.fi
• FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning samt
Försäkringsnämnden, tfn 09 685 0120, www.fine.fi
• Konsumenttvistenämnden, tfn 010 366 5200,
www.kuluttajariita.fi.
Kontakta alltid först: www.kuluttajaneuvonta.fi
Du kan också föra saken till domstol inom tre år från det
att du fick besked om vårt beslut.

2

451679s

Råkade du ut för en skada? Kontakta tjänsten
Pohjola Hälsomästare
Pohjola Hälsomästare ger dig en yrkeskunnig bedömning av dina symtom och
hänvisar dig vid behov direkt till lämplig professionell vård på närmaste Pohjola
Sjukhus eller läkarmottagning som Pohjola Försäkring samarbetar med.
Hälsomästaren kontrollerar i samband med avgiftsbelagda läkartjänster vad
din försäkring täcker och sköter ersättningsärendet åt dig. Du betalar endast
eventuell självrisk för den vård som ersätts på plats.
Om ett läkarbesök inte behövs, får du tydliga anvisningar för egenvård i
hemmet.
Utanför betjäningstider eller i brådskande fall kan du besöka vilken läkare eller
vilket sjukhus som helst för att få första hjälpen. Betala kostnaderna först själv
och gör sedan skadeanmälan i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi.
Pohjola Hälsomästare betjänar på telefonnumret 0100 5225 eller i appen
Pohjola Sjukhus.
Priset för ett samtal är normal mobiltelefon- eller lokalnätsavgift. Tjänsten Pohjola Hälsomästare
tillhandahålls av Pohjola Sjukhus Ab.

Finska Cykelförbundet
www.pyoraily.fi

Pohjola Försäkring Ab, FO-nummer 1458359-3
Helsingfors, Gebhardsplatsen 1, 00013 OP
Hemort: Helsingfors, huvudbransch: försäkringsverksamhet
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen, www.fiva.fi

Suomen Pyöräily (Cycling Finland)
Pohjola Sports Cover 1 January 2021 – 31 December 2021
Event Insurance
Policy code 06-2221887
Sports Cover in brief
Sports Cover provides compensation for injuries resulting from a sudden event, such as rupture of the Achilles tendon or a
dislocated knee. Stress fracture or its initial stage is also covered when resulting from a sudden event. The sudden event
must occur while the Sports Cover is valid.
• Medical expenses indemnity EUR 5,000
• Deductible EUR 100
• Handicap benefit EUR 30,000
• Death benefit EUR 8,500
Further information and instructions are available at vahinkoapu.pohjola.fi/en and op.fi, and via the service number
0303 0303. Sports Cover insurance terms and conditions L2004.

In what situations is Sports Cover valid?
Sports Cover is valid only at the individual event for which the insurance has been purchased and on outward and return
journeys in Finland immediately related to the event.

SPORTS COVER
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Beneficiary

Which treatment and examination expenses are
reimbursed?

Any medical expenses indemnity and handicap benefit is
paid to the insured person.
In cases of death, the beneficiaries are the insured person’s
next of kin. The beneficiary can be changed in writing
by visiting op.fi and sending us an online message, or by
secure email to the address: urheiluvakuutukset@pohjola.fi.
Send a secure email message from your email account by
opening the address https://securemail.op.fi in your browser
and following the instructions.
Confidentiality
We will handle your personal data in accordance with the
law and our Privacy Statement and Privacy Notice.
The insurance decision will be made automatically on the
basis of the information you have provided when you pay
the insurance premium. Should a loss occur, any automatic
decision by us will be based on the loss details you have
provided, on the insurance terms and conditions and on our
customer data file.
Read more about data protection at www.op.fi/
dataprotection.

Sports Cover provides comprehensive cover for costs of
doctor’s appointments, medication, examinations and
surgery for a maximum of three years:
• fees for examinations, treatment and surgery
performed by healthcare professionals at their practice
or clinic for each sudden event
• costs of pharmaceutical products and wound dressings
sold at pharmacies
• daily hospital charges
• costs of dental injury examinations and treatments with
no time limit for compensation
• costs of orthopaedic braces or bandages for the
treatment of a coverable injury
• costs of physiotherapy to recover from a fracture,
surgery or plaster treatment. Physiotherapy is
also covered in knee and shoulder injuries where
physiotherapy is applied instead of surgery. However,
physiotherapy is only covered for a maximum of 10
sessions per sudden event.
• rental costs of forearm or underarm crutches
• travel expenses to the nearest hospital or clinic.
We require that any treatment and examinations have
been prescribed by a doctor, conform to generally accepted
medical practice and are necessary for the treatment of the
injury.
If the insured person does not reside permanently in
Finland and sustains a loss in Finland, we require that
examinations and treatment begin in Finland.

Legal rights
• For advice on insurance policies and claims, call our
service number: 0303 0303. If you are not satisfied
with our conduct in selling the insurance or in other
insurance matters, please call the number above.
For independent advice, contact the Finnish Financial
Ombudsman Bureau (FINE), tel. +358 9 685 0120,
www.fine.fi/en

If you wish to file a complaint or appeal a claim
settlement decision, please contact

Sports Cover does not cover
• stress pain and injuries or illnesses, such as shin splints,
tendinitis, or inflammation of tendons' attachment sites
• gradually arising pains, injuries or illnesses. Contrary
to the above, stress fracture or its initial stage is
compensated.
• illnesses, such as arthrosis or arthritis or heart attacks
or other attacks of illness.
• intervertebral disk, abdominal, umbilical or groin hernia.
• loss of income or other indirect losses
• examinations or treatment carried out by a foot,
speech or occupational therapist, nutritional therapist,
psychologist, neuropsychologist, optician, chiropractor,
osteopath, naprapathy practitioner, massage therapist
or similar healthcare professional
• psychotherapy or equivalent treatment
• medical equipment, other aids and supplies or
artificial limbs, except as described above concerning
orthopaedic braces or bandages and rental costs of
forearm or underarm crutches
• glasses, a hearing aid or dentures, even if they broke in
connection with the sudden event
• indirect costs such as accommodation and meal costs.

SPORTS COVER

• Customer ombudsman asiakasasiamies@pohjola.fi
• The Finnish Financial Ombudsman Bureau and
Insurance Complaints Board (FINE), tel. +358 9 685
0120, www.fine.fi/en
• Consumer Disputes Board, tel. +358 (0)10 366 5200,
www.kuluttajariita.fi.
Please first visit: www.kuluttajaneuvonta.fi.
You may also submit the case to a court within three years
of our decision.
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Have you had an accident? Contact the
Pohjola Health Advisor service.
You can call Pohjola Health Advisor for an expert opinion on your symptoms
and, if necessary, a referral directly to the most suitable medical professional
at your nearest Pohjola Hospital or Pohjola Insurance partner doctor or clinic.
The Health Advisor will check what your insurance policy covers when you
use medical services subject to charge, and handle the claim for you. At the
appointment, you will only pay the deductible for the treatment, if there is a
deductible.
If there is no need to visit a doctor, you will receive clear instructions for home
care, ensuring a speedy recovery.
Outside service hours and in an emergency, you may visit any clinic or hospital
to receive first aid. In these cases, you must first pay the expenses yourself
and then file a loss report in OP-mobile or at op.fi.
The Pohjola Health Advisor is available at tel. 0100 5225 and in the Pohjola
Hospital app.
Calls are charged at the normal mobile phone or local network rate. The Pohjola Health Advisor service is
provided by Pohjola Hospital Ltd.

Suomen Pyöräily (Cycling Finland)
www.pyoraily.fi
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