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PESIS- JA HARRASTEPESISPASSI 
 

SPORTTITURVAN NRO 06-21879 
TUOTESELOSTE 1.4.2012 – 31.3.2013 

 
Vaihtoehdot  Pesispassi 

synt.1998 tai sen jälk. 

Harrastepesispassi 

1.4.2012 alle 70 v. 

Hoitokorvaus  2 500 e 8 500 e 

Omavastuu  - - 

Haittakorvaus  50 000 e 30 000 e 

Kuolinkorvaus  2 500 e 8 500 e 

Vakuutuksen osuus  2 e 10 e 

Passien hinnat  6 e 18 e 
 
Pesispassi pesiskoululaisille 
 

 Pesispassin voivat hankkia 1998 ja sen jälkeen syntyneet juniorit, jotka eivät ole mukana pesäpallon 
kilpailutoiminnassa. 

 
 Pesispassia näyttämällä pääset ilmaiseksi seuraamaan kaikkia Pesäpalloliiton ja Superpesiksen alaisten sarjojen 

otteluita runkosarjassa (pl. Itä-Länsi). 
 

 Pesispassit lunastetaan nippulisenssitoiminnolla, johon seuroille annetaan käyttöoikeudet. Ohjeet tunnusten 
saamiseksi sekä seurojen tunnustenhaltijoiden yhteystiedot ovat osoitteessa http://www.pesis.fi. Pesispassin 
hankkimiseksi tarvitaan henkilötunnus vakuutusta varten. Passi ei ole voimassa alue- ja valtakunnallisilla leireillä. 
 

 Vakuutuksettoman pesispassin hinta ja tilausohjeet: http://www.pesis.fi 
 
Harrastepesispassi – edullinen tapaturmavakuutus harrastepelaajalle  
 

 Harrastepesispassin voivat hankkia kaikki 1.4.2012 alle 70-vuotiaat harrastepesispelaajat. Passi ei ole voimassa 
pesäpallon kilpailu- ja leiritoiminnassa eikä pesiskouluissa. 

 
Pesäpallon harrastepesispassi on käytössä harrastepesispelaajilla, johon kuuluvat mm. seuraavat pesäpallon 
harrastetoiminnot: 
 
 - Ladypesis - Harrastepesiksen SM-kisat 
 - Sekapesis - Opiskelijoiden SM-kisat 
 - Äijäpesis - Puulaakipesis 
 - Kuntopesis - Muut mahdolliset harrasteturnaukset 
 - Hitteri  
 - Firmapesis 

 
 Harrastepesispassi sisältää tapaturmavakuutuksen lisäksi passin sekä siihen liittyvän yritysedun (S-ryhmän 

ruokailuetu). Passi ei oikeuta sisäänpääsyyn otteluihin. 
 

Lisätietoja eduista: http://www.pesis.fi 
 

 Harrastepesispassin saat ostettua lisenssien verkkopalvelusta osoitteesta http://www.pesis.fi 
 
Vakuutusta ei voi vaihtaa tai irtisanoa kesken kauden.  

 
 

Lue lisää seuraavalta sivulta! 



MÄÄRÄAIKAINEN URHEILUVAKUUTUS 
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1. VAKUUTUKSEN VOIMAANTULO 
Lisenssiin sisältyvä vakuutus nro 21879  tulee voimaan uusin 
turvin kauden alusta 1.4.2012, kun se on maksettu huhtikuun 
aikana. Myöhemmin maksettaessa maksupäivänä klo 24.00 tai 
maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta 
käy ilmi maksuaika. Vakuutus päättyy 31.3.2013. 
 

2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO  
Vakuutus on voimassa alle 70-vuotiaille harrastajille ja 
pesiskoulutoiminnassa sekä napero-pesiksen tytöillä ja pojilla, 
jotka eivät osallistu Pesäpalloliiton tai alueiden alaiseen sarja- tai 
leiritoimintaan 
 pesäpalloseuran järjestämässä pesistoiminnassa ja siihen 

liittyvissä ohjatuissa ja valvotuissa oheistoiminnoissa sekä 
iltapäivätoiminnoissa 

 edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja 
paluumatkoilla. 

 
3. TAPATURMA JA SEN RAJOITUKSET  

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava 
tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmana 
pidetään myös vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista, 
lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista, paineen huomat-
tavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista ja kaasumyrky-
tystä sekä vakuutetun erehdyksessä nauttiman aineen myrky-
tystä. Tapaturman lisäksi korvataan vakuutetun erityisen ja 
yksittäisen voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheut-
tama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on annettu 
lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. 
Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdys-
vamman syntymisestä. Voimanponnistuksen ja liikkeen aiheut-
taman venähdysvamman hoitokuluina ei korvata magneettitutki-
musta eikä leikkaustoimenpiteitä.  
 
 
Tapaturmana ei korvata:  
 rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja  
 vammaa, joka on aiheutunut sairauden, vian tai vamman 

aiheuttamasta vakuutustapahtumasta  
 nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä 

akillesjänteen repeämää eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaan 
menemisiä, ellei vamma ole aiheutunut tapaturmasta, jossa 
tervekin kudos vaurioituisi.  

 
Vakuutuksesta ei korvata työ- eikä opiskelutapaturmia, eikä 
tapaturmia, joista on tai olisi ollut oikeus korvaukseen liikenne-
vakuutuslain, sotilastapaturmalain tai jonkin muun vastaavan lain 
nojalla.  
 

4. KORVAUSLAJIT  
 
Hoitokorvaus  
Jos vakuutettu on tapaturman sattuessa 20-vuotias tai vanhempi, 
korvataan hoitokuluja enintään kolmelta vuodelta tapaturman 
sattumisesta, kuitenkin enintään tapaturman sattuessa voimassa 
ollut vakuutusmäärä.  
 
Jos vakuutettu on tapaturman sattuessa alle 20-vuotias, 
korvataan hoitokuluja tapaturmaa kohti enintään tapaturman 
sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.  
 
Hoitokulut korvataan siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut 
oikeutta korvaukseen sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain 
nojalla.  
 
Omavastuullisissa vaihtoehdoissa hoitokuluja korvataan vain 
omavastuun ylittävältä osalta. Omavastuu vähennetään kerran 
kutakin tapaturmaa kohti.  
 

Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että tutkimus ja hoito 
ovat lääkärin määräämiä. Lisäksi niiden tulee olla yleisesti 
hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja kysymyk-
sessä olevan vamman hoidon kannalta välttämättömiä, ja kulujen 
kohtuullisia.  
 
Näistä hoitokuluista korvataan:  
 lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tekemät 

tutkimukset ja antamat hoidot, apteekissa Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luvan perusteella 
myytävät lääkkeet sekä sairaalan hoitopäivämaksut 

 tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, 
kuulokojeen tai hammasproteesin korjaus- tai 
jälleenhankintakustannukset, jos tapaturma on vaatinut 
lääkärinhoitoa ja korjaus tai jälleenhankinta on tehty 
viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapaturmasta  

 kustannukset tapaturman aiheuttaman leikkaus- tai 
kipsaushoidon jälkeisestä välttämättömästä lääkärin 
määräämästä ja hoitolaitoksessa annettavasta fysikaalisesta 
hoidosta. Vakuutuksesta korvataan tapaturmaa kohti yksi 
fysikaalisen hoidon jakso, johon voi sisältyä 10 hoitokertaa.  

 
Hoitokuluina ei korvata:  
 kustannuksia ortopedisten sidosten tai tukien hankkimisesta 
 ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä.  

 
Haittakorvaus 
Haittakorvaus maksetaan tapaturmasta aiheutuneesta pysyvästä 
yleisestä fyysisestä haitasta. Täydestä haitasta maksetaan sovittu 
vakuutusmäärä, osittaisesta haitasta vastaava osa vakuutusmää-
rästä.  
 
Kuolinkorvaus  
Kuolinkorvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee tapaturman 
aiheuttamiin vammoihin kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta.  
 

5. VAKUUTUSEHDOT JA LISÄTIETOJA 
VAKUUTUKSESTA  

Vakuutuksessa noudatetaan Sporttiturvan vakuutusehtoja L1101. 
Lisätietoja numerosta 0303 0303 tai internetistä osoitteesta 
www.pohjola.fi > Henkilöasiakkaat > Vakuutukset > Urheilu 
 

6. TOIMINTAOHJEET 
VAHINKOTILANTEESSA  

1. Hoitolaitosyhteistyökumppanimme löydät osoitteesta 
www.pohjola.  > Henkilöasiakkaat > Vahingot  

 
 Olemme Pohjolassa rakentaneet urheilijoidemme tarpeisiin 

laadukkaan ja kattavan sairaanhoitoverkoston. 
Päätavoitteemme on yhdessä kumppaneidemme kanssa 
auttaa sinut laadukkaaseen hoitoon.  

 
2. Täytä Urheiluvahinkoilmoitus puhelimitse numerossa 

0303 0303 (arkisin klo 8-18) tai verkossa osoitteessa 
www.pohjola. .  

 
3. Korvauksenhakija maksaa hoitokulut ensin itse ja hakee 

Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kelasta 
on haettava korvaukset 6 kuukauden kuluessa siitä, kun 
kulut on maksettu.  

 
Useimmat hoitolaitokset hoitavat sairausvakuutuksen osuuden 
Kelasta puolestasi. Tällöin korvaushakemuksen liitteeksi riittävät 
kopiot alkuperäisistä kuiteista. Ota mukaan Kelakortti.  
 
Saatuasi Kelasta korvauksen, toimita Kelan antama alkuperäinen 
korvauslaskelma sekä kopiot Kelaan toimitetuista kuiteista. Liitä 
mukaan alkuperäiset kuitit kuluista, joista Kela ei maksa 
korvausta sekä lääkkeiden alkuperäiset maksukuitit, reseptit tai 
niiden kopiot. 
 
 
  
 


