LISENSSIT KAUDELLA 2008 - 09 (1.8.2008 – 31.7.2009)
Pelaajalisenssillä kontrolloidaan, että pelaajalla on kilpailuoikeus (edustusoikeus jossain seurassa) virallisissa sarjapeleissä sekä että
hänet on vakuutettu mahdollisten lajin parissa sattuvien tapaturmien varalle. Lisäksi lisenssiin kuuluu erilaisia rekisteröidyn pelaajan
etuja, mm. Ringettelehti.
Pelaajalisenssien tuotoilla kustannetaan myös erilaisten materiaalien, koulutusten, tapahtumien ym. tuottaminen ja kehittäminen.
Pelaajalisenssin voi lunastaa joko vakuutuksellisena tai vakuutuksettomana. Vakuutukselliset lisenssit sisältävät vanhaan tapaan
Pohjolan tarjoaman Sporttiturvan. Vakuutuksettoman lisenssin ottajalla tulee olla oma, myös ringettetoiminnan kattava vakuutus.
Vakuutuksetonta lisenssiä lunastettaessa täytetään oman vakuutusyhtiön nimi ja vakuutusnumero niille varatuille paikoille. Lisenssi
tulee lunastaa ennen ensimmäistä virallista peliä. Vakuutuksellinen lisenssi astuu voimaan maksupäivänä klo 24.00.
Lisenssin lunastaminen
Lisenssi lunastetaan netin kautta (www.ringette.fi). Lisenssioston jälkeen laskun voi tulostaa ulos ja maksaa sen omassa
verkkopankissa tai maksuautomaatilla. Vaihtoehtoisesti laskun voi tallentaa omalle koneelle myöhempää maksua varten. Lasku tulee
maksaa siinä olevalla viitenumerolla. Jos et tulosta tai tallenna laskua, niin ota viitenumero ja summa ylös ja maksa lasku tarkasti näillä
tiedoilla.
Lisenssin lunastamisen ja maksun voi hoitaa joko itse tai seuran yhdyshenkilö (Sporttirekisterivastaava) voi hoitaa kaikkien seuran
pelaajien lisenssit keskitetysti ”nippumaksuna”. Tarkista aina ensin, onko seurassasi Sporttirekisterivastaavaa, joka hoitaa lisenssit
keskitetysti. Näin vältytään päällekkäisiltä maksuilta ja turhilta sekaannuksilta.
Lisenssiä maksettaessa on tärkeää käyttää lisenssilomakkeessa olevaa viitenumeroa. Näin maksu ohjautuu oikealle henkilölle. Samaa
viitenumeroa saa käyttää vain yhteen maksuun.
Myös nippulisensseissä hyväksytty ja tulostettu lasku tulee maksaa ehdottomasti laskussa olevalla summalla ja viitteellä – muussa
tapauksessa kaikkien nippumaksulla olevien pelaajien lisenssit ja maksusuoritukset jäävät kohdistumatta!
Nippumaksumahdollisuus ja seuratietojen selailuoikeudet
Edelliskauden tapaan Sporttirekisterissä on nippumaksumahdollisuus. Tätä kautta seurojen yhdyshenkilöt voivat maksaa nipussa
useamman pelaajan lisenssimaksut. Seurojen yhdyshenkilöille jaetaan hakemuksesta käyttäjätunnuksia, joilla seurojen yhdyshenkilöt
pääsevät selailemaan suoraan Sporttirekisteristä oman seuransa lisenssitietoja. Näin seuran on helpompi mm. kontrolloida sitä, että
joukkueessa pelaavien pelaajien lisenssit ovat asianmukaisesti kunnossa ja jäsentiedot ovat oikein. Kilpailusääntöjen mukaan seura
vastaa otteluissa peluuttamiensa pelaajien edustusoikeudesta.
Liitto voi koostaa tilauksesta nippulisenssin esim. seuran pelaajalistan pohjalta. Tämä on maksullinen palvelu (0,85e / pelaaja).
Tiedustelut Päivi Reimannilta, puhelin (09) 3299 5500.
Tutustu kilpailusääntöihin
Lisenssin maksaneille toimitetaan edellisvuosien tapaan lisenssikortti. Lisenssikortti on todistus maksetusta lisenssistä. Täytyy kuitenkin
muistaa, ettei lisenssikortti ole todistus edustusoikeudesta. Pelaajan edustusoikeuden edellytyksenä on lisenssimaksun lisäksi mm. se,
että mahdollinen pelaajasiirto on tehty asianmukaisesti. Tutustu huolella kilpailusääntöihin.
Erotuomarilla on joukkueen kapteenin tai toimihenkilön pyynnöstä velvollisuus tarkastaa otteluun osallistuvan pelaajan lisenssikortti
sekä henkilöllisyys. Tarkastamispyyntö ja tarkastuksen tulos on aina kirjattava ottelupöytäkirjaan. Erotuomarilla on myös velvollisuus
tehdä havaitsemistaan epäkohdista ja pelioikeuden puuttumisesta raportti liittoon sekä määrätä asiassa pelisääntöjen mukainen
rangaistus.
Lisenssien hinnat
Ringette on lajin luonteen vuoksi kohtalaisen turvallinen laji. Pohjolan vakuutuksen korvaussuhteen ja korvausmenojen kohoaminen on
asettanut paineita vakuutusten hinnoille. Kaudelle 2008 – 2009 vakuutuksen hinnat nousivat Ringetessä 60 % (muissa lajeissa 50 –
100%).
Pohjolan sopimuslääkäriasemien kanssa on neuvoteltu hinnat tiettyjen tyyppivammojen hoidoille. Tällä saadaan osittain hidastettua ja
eliminoitua hoitojen hintojen karkaamista käsistä ja sen myötä myös lisenssihintojen vuosittaiset korotukset pidettyä maltillisena.
Jokaisen vakuutuksellisen lisenssin lunastaneen pelaajan tulisi siten käyttää ensisijaisesti Pohjolan sopimuslääkäriasemia.
Kaikissa pelaaja- ja erotuomarivakuutuksissa hoitokulujen katto on 8.500 euroa. Omavastuuosuus on 100 e, lukuun ottamatta F- ja RK
-lisenssejä.
A -lisenssi 195 e (vakuutuksen osuus 147 e)
B -lisenssi 103 e (vakuutuksen osuus 58 e)
F -lisenssi 48 e (vakuutuksen osuus 17 e)
FUN -lisenssi 68 e (vakuutuksen osuus 33 e)
RK -lisenssi 15 e (vakuutuksen osuus 5 e)
E -lisenssi 43 e (vakuutuksen osuus 16 e)
T -lisenssi 34 e (sisältää Pohjolan Tupla Turva vakuutuksen)
Urheilun Tuplaturvavakuutus (Vak.nro 06-71000)
T-lisenssi (sisältää Tuplaturvavakuutuksen) on tarkoitettu erilaisille toimitsijoille esim. joukkueenjohtajille, valmentajille ja huoltajille,
jotka eivät saa palkkaa toiminnastaan. Mikäli ko. henkilö kuitenkin pelaa jossain joukkueessa, tulee hänen lunastaa sopiva
pelaajalisenssi. Pelaava toimitsija ei tarvitse kahta lisenssiä – kaikilla pelaajalisensseillä voi toimia myös toimitsijana.
Sopimuslääkäriasemat
Tulevalla kaudella jatketaan eri joukkueiden ja seurojen pelaajien hoitomaksujen suuruuksien valvomista. Vakuutusyhtiön kanssa
urheilijat ohjataan käyttämään sopimuslääkäriasemia, joiden hoitohinnat ovat ennalta sovitut. Käyttäessään sopimuslääkäriasemaa, voi
Pohjola antaa suurempien vammojen hoitoon maksusitoumuksen, jolloin urheilijan ei tarvitse käyttää omaa rahaa hoitoon kuin
omavastuun verran. Lisenssien hinnat kaudelle 2008 - 09 ja korvausmäärät löytyvät alla olevasta taulukosta.

Vakuutuksesta vapautuminen
Vakuutukselliseen pelaajalisenssiin liittyy urheiluvakuutus. Liitto tarjoaa lisenssin ohessa Pohjolan kanssa neuvoteltua
urheiluvakuutusta, Sporttiturvaa (vakuutusnumero 06-21770).
Pelaaja voi vakuuttaa itsensä myös jossain toisessa yhtiössä tai hänellä tulee olla vastaava vapaa-ajanvakuutus, joka korvaa ringeten
kilpailutoiminnassa sattuneet vahingot.
Vakuutuksettoman lisenssin lunastavan henkilön tulee toimittaa Ringetteliittoon oman vakuutusyhtiön nimi ja vakuutusnumero
voimassa olevasta vakuutuksesta. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että vakuutuksettoman lisenssin ottaja täyttää nämä tiedot
sähköiseen lomakkeeseen pelaajalisenssiä lunastaessaan – ohjelma ei anna lunastaa vakuutuksetonta lisenssiä ilman näitä tietoja.

HUOM!
Ringetteliitto siirtyi kaudella 2007 – 2008 noudattamaan käytäntöä, jossa lisenssiä ei voi vaihtaa kesken lisenssikauden
eikä vakuutuksellista lisenssiä voida muuttaa vakuutuksettomaksi jälkikäteen.
Lisenssiä lunastettaessa tulee huolehtia, että pelaajalla on koko pelikaudelle riittävä lisenssi ja maksettaessa viitenumero
ja summa ovat oikein.

Lisätietoja ja toimintaohjeita Suomen Ringetteliitto ry / Päivi Reiman (09) 3299 5500.

Vakuutuksen korvaukset

A-lisenssi

B-lisenssi

F-lisenssi

FUN-lisenssi

RK-lisenssi

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8500 €

Omavastuu tapaturmaa kohden

100 €

100 €

-

100 €

-

100 €

Vakuutusosuus

147 €

58 €

17 €

33 €

5€

16 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

Vamman hoitokulut

Pysyvän haitan korvaus
kertakorvauksena
Kuolema

E-lisenssi T-lisenssi

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

Lisenssimaksu yhteensä
(vakuutuksellinen)

195 €

103 €

48 €

68 €

15 €

43 €

Lisenssimaksu yhteensä
(vakuutukseton)

53 €

50 €

36 €

40 €

10 €

32 €

TuplaTurva

34 €

Vakuutukseton lisenssimaksu sisältää 5 € toimistokuluja (ei RK -lisenssi).
Kaikkiin lisensseihin sisältyy Ringettelehden vuosikerta.

Vahingon sattuessa toimi näin
1. Kaikki hoitolaitosyhteistyökumppanimme löydät osoitteesta https://www.pohjola.fi/pohjola?id=313711&srcpl=3.
2. Täytä Urheiluvahinkoilmoitus puhelimitse numerossa 0303 0303 (arkisin klo 8 - 18) tai verkossa osoitteessa
https://www.pohjola.fi/pohjola?id=313300&srcpl=3.
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.
Lisenssiä EI saa maksaa ilman yksilöllistä viitenumeroa!
Jos viitenumeroa ei ole, ota yhteys Päivi Reimaniin.

