Vepsun toimintaohje urheiluvahingon sattuessa
päivitys 13.4.2015

VAHINKOTILANTEESSA
. Erillistä ennakkoilmoitusta ei enää tarvita. Täytä Vektorin sivuilla suoraan lopullinen
vahinkoilmoitus https://www.vektor.fi/henkilovahingot/index.php?id=20
. Maksa aina ensimmäinen lääkärikäynti itse, myös vaikka vakuutuksessasi ei ole omavastuuta.
. Kun olet maksanut vahinkokuluja itse, riittää että lähetät skannatut kopiot sähköpostissa
Vektorin vahinkokäsittelyyn. Alkuperäisiä kuitteja ei tarvitse lähettää postitse.
. Tarkista ajan tasalla olevan lista
o Sopimuslääkäriasemista: http://www.vektor.fi/henkilovahingot/index.php?id=6
o Magneettikuvausasemista https://www.vektor.fi/henkilovahingot/index.php?id=16
VAKUUTUSTURVAMUUTOKSET
. Urheiluvamman käsitettä on täsmennetty rajaamalla sen piiriä ja korvattavuutta: Tapaturman lisäksi
korvataan yksittäisen voimanponnistuksen tai liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen
venähdys- tai revähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa
vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta vamman syntymisestä.
Voimanponnistuksen tai liikkeen aiheuttaman vamman hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä
leikkaustoimenpiteitä.
. Tarkistathan vakuutusmäärätaulukkoon tulleet muutokset vakuutusmaksuissa, omavastuissa ja
vakuutusmäärissä.
. Aikuisten harrastepassivakuutusta ei myydä enää laajennetulla turvalla, koska sen hinta olisi noussut
suurten korvauskustannusten johdosta liian korkeaksi.
VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLON TÄSMENNYKSIÄ
. Vakuutus on voimassa Suomessa ja ulkomailla SPL:n sekä SPL:n piirien ja seurojen/joukkueiden
järjestämissä otteluissa, sekä myös niissä otteluissa, jotka pelataan SPL:n sekä SPL:n piirien ja
seurojen/joukkueiden järjestämillä ulkomaan matkoilla
. Vakuutus on voimassa koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä urheilutoiminnassa harjoitusten aikana,
mutta ei muussa toiminnassa
MUISTA
. Harrastevakuutus ei ole voimassa Palloliiton eikä piirien järjestämässä sarjamuotoisessa
kilpailutoiminnassa.
Vektor vahingonkäsittely
Vektor vahingonkäsittely toimii vahingonkäsittelijänä. Se käsittelee vahingon ja konsultoi asiasta
tarvittaessa vakuuttajaa. Vektor maksaa vahingon korvauksen hakijalle. Vektor myös auttaa
vahinkotilanteissa sekä vastaa vahinkoihin liittyviin kysymyksiin.
Vektor vastaa lisäksi myös sopimuslääkäriasemaverkoston toimivuudesta.
(lisätiedot ja vahingonkäsittely http://www.vektor.fi/)
Vektor vahinkokäsittelyn sivuilta pääset Pallo ID:lläsi tarkastamaan Pelipassivakuutuksesi turvan, löydät
lähimmän sopimuslääkäriasemasi, sinulle selviää mikä on lähin lääkäriasema magneettikuvaukseen tai
leikkaukseen ilman maksusitoumusta, teet ennakkoilmoituksen ja vahinkoilmoituksen loukkaantumisesta.
Pallo ID tiedossa myös joukkueenjohtajalla, jos et itse löydä sitä. Myös jopoxista löytyy pelaajatiedoissa.

VAHINTOILMOITUS LOUKKAANTUMISESTA
verkossa

www.vektor.fi

KÄYTÄ SOPIMUSLÄÄKÄRIASEMIA – ET TARVITSE MAKSUSITOUMUSTA
Vakuutus ei korvaa E-lausuntopalkkioita, eikä yksityisten lääkäriasemien poliklinikka- ja toimistomaksuja.
Tästä syystä, käytä sopimuslääkäriasemien palveluja ja näytä lääkäri-asemalla Pelipassi ja KELA-kortti.
Sopimuslääkäriasemat (http://www.vektor.fi/henkilovahingot/index.php?id=6) laskuttavat suoraan
Vektoria omavastuun jälkeen.
Magneettikuvauksessa (https://www.vektor.fi/henkilovahingot/index.php?id=16) on käytettävissäsi
Vektorin sopimuskumppanit
Matkakuluina korvataan yksi edestakainen matka vamman hoitoon liittyen.
Korvauksen saamisen edellytys on vahinkoilmoituksen täyttäminen!
Mikäli vamman hoito vaatii leikkausta, hakeudu leikkaushoitoon sopimuslääkäriasemalle
(https://www.vektor.fi/henkilovahingot/index.php?id=18) soittamalla ajanvaraukseen.
Näissä hoitolaitoksissa leikkaukseen ei tarvita erillistä maksusitoumusta.
Ota mukaan KELA-kortti, Pelipassi ja hoitaneen lääkärin suositus leikkaushoidosta.
Suoralaskutus edellyttää Pelipassivakuutus B voimassaoloa ja vahinkoilmoituksen tekemistä. Leikkaus- ja
kipsaushoidon kustannuksissa on omavastuu 10%.
Pelipassivakuutus A ei korvaa leikkaushoitoa tai kipsausta yksityisellä lääkäriasemalla.

Kaikissa urheiluvammoissa on syytä tehdä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön. Vakuutusehtojen mukaan
korvauksen hakijan tulee itse maksaa hoitokulut ja hakea niistä ensin sairausvakuutuslain mukaiset
korvaukset.
Jotta lääkäriasema voi vähentää valmiiksi sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset, ota KELA -kortti
mukaan kun asioit. Ota tositteista kopiot ja lähetä ne vakuutusyhtiöön alkuperäisen KELAn korvaustositteen
kanssa.
Kalliiseen toimenpiteeseen (esim. magneettitutkimukseen tai leikkaukseen) tarvitaan
maksusitoumuspyyntö. Vakuutusyhtiö voi myöntää maksusitoumuksen, kun se on saanut vahingoittuneelta
vahinkoilmoituksen ja hoitolaitoksesta maksusitoumuspyynnön.

Vektorin sopimuslääkäriasemat Vaasassa:
Mehiläinen, p. 010 414 00, Raastuvankatu 13
Promedi, p.357 7700, Kiillekuja 1
Terveystalo, p. 030 6000, Pitkäkatu 28-30
Magneettitutkimukset Vaasassa:
Mehiläinen, p.010 414 0500, Raastuvankatu 13
Cityterveys, p.010 326 3260, Kauppapuistikko 28
Terveystalo Mobiili tutkimusyksikkö, p.030 6000, Vaasanpuistikko 17
Lisätietoja saat joukkueenjohtajaltasi tai Teija Korpilahdelta p.040 568 4560

