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Vakuutus ja pelipassi
Jokainen pelaaja tarvitsee pelipassin jotta hänellä on pelioikeus peleihin.
Jokaiselle Ajax-Sarkkirannan joukkueessa pelaavalle pelaajalle hankitaan
pelipassi.
Vakuutus on pakollinen kaikilla lapsilla ja nuorilla riippumatta siitä
pelaako pelaaja nuorten tai aikuisten otteluita.
Seuran seurasihteeri ostaa tarvittavat pelipassit ja vakuutukset pelaajille,
joten pelaaja ei osta niitä itse.
Pelaajan ja pelaajan vanhempien tiedot pitää olla täytettynä Jopoxissa.

Seuran toimintamaksu 2020
Seuran toimintamaksun sisältö vuodelle 2020 määrittää vuoden 2020 pelipassien ja
vakuutuksien osalta seuraavasti:
− Kilpatoiminnassa U11 ja nuorempien(2009 syntyneet ja nuoremmat) Lasten
pelipassi+vakuutus tai Lasten korttelipassi+vakuutus sisältyvät seuran
toimintamaksuun
− Harrastetoiminnassa U11 ja nuorempien(2009 syntyneet ja nuoremmat) Lasten
korttelipassi+vakuutus sisältyvät seuran toimintamaksuun
− Muiden kilpa- tai harrastetoiminnassa olevien ikäluokkien U12 tai vanhemmat(2008
tai vanhemmat) pelipassit tai vakuutukset eivät sisälly seuran toimintamaksuun vaan
pelaajan on maksettava se itse
Toimintamaksun info löytyy seuran Jopoxin materiaalipankista.

Palloliiton info pelipasseista ja vakuutuksista
Vuoden 2020 pelipassit ja vakuutukset:
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/pelipaikka/pelipassit-javakuutukset
(tuoteselosteet, kattavuus, hinnat ja vakuutusmäärät)
Lisätietoa vakuutuksista:
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/pelipaikka/pelipassit-javakuutukset/lisatietoa-vakuutuksista

Pelipassi
Pelipassi otetaan pelaajan oman syntymävuoden mukaan riippumatta missä ikäluokassa
pelaaja pelaa.
Pelipassi otetaan sen mukaan mitä joukkue pelaa. Joukkueen valmennus käy
valmennuspäällikön kanssa ensin keskustelun osallistuuko joukkue palloliiton sarjoihin, jonka
jälkeen tiedetään millaisen passin pelaaja tarvitsee.
Korttelipassi/Pelipassin eroista löytyy linkistä:
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/pelipaikka/pelipassit-javakuutukset/pelipassiehdot
Seurasihteeri hankkii pelaajien pelipassit palloliiton järjestelmän kautta. Joukkueenjohtaja
toimittaa tarvittavat tiedot seurasihteerille pelipassin hankkimista varten.

Vakuutus
Vakuutus on pakollinen kaikilla lapsilla ja nuorilla riippumatta siitä pelaako pelaaja nuorten
tai aikuisten otteluita.
Aikuisilla pelaajilla vakuutus ei ole pakollinen, mutta seura suosittelee hankkimaan
vakuutuksen.
Palloliiton kautta oleva vakuutus:

Kaikille leikkimaailman(U11 tai nuoremmat) pelaajille otetaan pelipassin mukana tarjottava
vakuutus.
Vakuutuksen hinta ja sen kattavuus löytyy palloliiton sivuilla(linkki ylempänä).
Omavakuutus:

U12 ikäiset tai vanhemmat voivat käyttää omaa vakuutusta, jos se kattaa jalkapallon
kilpailutoiminnan, harjoittelutoiminnan ja niihin liittyvien matkojen yhteydessä sattuneet
tapaturmat kotimaassa ja ulkomailla.
Seura on vastuussa että jokaisella pelaajan on voimassaoleva vakuutusturva, siksi seura vaatii
että jokaisen omaa vakuutustaan käyttävä toimittaa todistuksen siitä että vakuutus kattaa
toiminnan ja on voimassa koko kalenterivuoden.
Lomake jolla todistetaan oma vakuutus löytyy Jopoxin materialipankista ->Lomakkeet>”Vakuutuksen ilmoittaminen 2020 Joukkue Pelaajan nimi.doc”(esim Vakuutuksen
ilmoittaminen 2020 P07 Erkki Esimerkki.doc)
Täytä dokumentti ja toimita joukkueenjohtajalle sekä seurasihteerille.

Vahingon sattuessa
Oma vakuutus:

Pelaaja(pelaajan huoltaja) on yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön ja kysyy ohjeistukset miten
pitää toimia.
Palloliiton kautta oleva vakuutus:

Ohjeet vahingon sattuessa Pelipassivakuutetuille pelaajille:
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/pelipaikka/vahingon-sattuessa
Loukkaantumisen tapahduttua toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.
TOIMINTAOHJEET PELIPASSIVAKUUTETUILLE
1. Mene hoitoon viimeistään 2 viikon kuluessa vamman sattumisesta.
2. Varaudu maksamaan vamman hoidosta ensimmäinen yksityislääkärikäynti itse.
3. Tee vahinkoilmoitus ensimmäisen lääkärikäynnin jälkeen: Löydät
vahinkoilmoituslomakkeen
https://vahinko.pvvahingonkasittely.fi/index.php?q=node/add/vahinkoilmoitus&type=jalkapal
lo&lang=fi
Vahinkoilmoituksen tekeminen on edellytys korvauksen maksamiselle.
Magneettikuvaus edellyttää vahinkoilmoituksen tekemistä ja PV Vahingonkäsittelyn
myöntämää maksusitoumusta. Magneettikuvaukseen ei tule hakeutua ilman PV
Vahingonkäsittelyn maksusitoumusta, eikä maksaa kuvausta itse! Lue myös tarkemmat ohjeet
osoitteesta www.pvvahingonkasittely.fi.
Kysymykset sähköpostilla vahinko@pvvahingonkasittely.fi tai puhelimitse 06000 3990
(3,42€/puhelu+pvm/mpm).
Mikäli pelaajalla on muu kuin Palloliiton pelipassivakuutus, joka kattaa
kilpaurheilussa/jalkapallossa tapahtuneen tapaturman, tulee hänen tehdä vahinkoilmoitus
omaan vakuutusyhtiöönsä.

