PELIPASSIT JA VAKUUTUKSET 2020
Pelipassi
Pelipassi on Palloliiton vuosittain määrittelemä lisenssi, joka antaa oikeuden pelata virallisissa
otteluissa.
Virallisissa peleissä (piirin sarjat) ilman pelipassia oleva pelaaja katsotaan pelioikeudettomaksi
pelaajaksi, jolloin voidaan määrätä maksu kilpailumääräysten rikkomisesta. Joukkue on vastuussa
mahdollisesta maksusta.
Pelipassi 2020 on voimassa maksuhetkestä alkaen, enintään 1.12.2019 - 31.12.2020.
Pelipassi hankitaan ennen ensimmäisiä sarjapelejä. Jos pelaajalla on ollut pelipassin yhteydessä
Palloliiton vakuutus, tulee vakuutusturvan jatkumisen varmistamiseksi pelipassi ja vakuutus uusia
joulukuun aikana.
Pelipassien ja vakuutusten hinnat
Tuote
Lasten pelipassi
2009 ja nuoremmat
Nuorten pelipassi
2005-2008 syntyneet
Nuorten pelipassi
2001-2004 syntyneet

hinta
25€

Aon-vakuutus
4€

Yht
29€

40€

40€

80€

40€

140€

180€

Pelipassi otetaan vanhemman toimesta Palloliiton Pelipaikka-järjestelmästä www.pelipaikka.fi
Pelipassin rekisteröimisen ohjeet löytyvät https://tuki.palloliitto.fi/fi/support/solutions/35000136444
Tukipalvelun puhelin +358 9 315 85 000 ja sähköposti tuki@palloliitto.fi Jos ongelmia pelipassin
ostossa, niin ensisijaisesti yhteyttä Palloliiton tukipalveluun.
Uudet pelaajat = rekisteröityminen
Kerran jo rekisteröitymisen tehneet pelaajat = pelipassin uusiminen

Vakuutus
Vakuutus on kaikissa juniorisarjoissa pakollinen. Jos pelaajalla on oma vakuutus, mikä kattaa
jalkapallotoiminnan asia on kunnossa. Laittakaa asiasta tietoa joukkueenjohtajalle.
Huiman juniorijalkapallon puolesta ei ole sarjassa pelaaville pelaajille vakuutusta.

Missä pelipassin yhteydessä otettu vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa Suomessa Palloliiton sekä Palloliiton seurojen/ joukkueiden järjestämissä:
otteluissa, harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia ja jotka suoritetaan harjoituksen johtajan
valvonnassa, koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä urheilutoiminnassa harjoitusten aikana, mutta
ei muussa toiminnassa ja edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja
paluumatkoilla. Vakuutus on vastaavasti voimassa ulkomailla peli-/harjoitusmatkoilla, jotka
Palloliiton sekä Palloliiton seurat/joukkueet ovat järjestäneet.
Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella laajennettu lisenssivakuutus kattaa vakuutuksen
voimassaolon aikana myös muina kuin yllä mainittuina aikoina sattuneet tapaturmat
Pelipassivakuutuksen tarkempi tuoteseloste:
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/media/tuoteseloste_fi.pdf?_ga=2.49890863.806697488.157527653
0-274751980.1574078355

Loukkaantumisen tapahduttua toimi alla olevien toimintaohjeiden mukaisesti:
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/vahinkoilm
oitus&type=jalkapallo&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.

Lisätietoja pelipasseista ja vakuutuksista löytyy myös nettisivuiltamme
www.huimajuniorijalkapallo.fi tai junioripäälliköltä Minna Porrassalmi, p.040-576 3552
minna.porrassalmi@huimajuniorijalkapallo.fi

