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Tapaturmat ja vakuutukset 2021 
AON-vakuutus ja Tuplaturva 
 
Kaikki seuran 2010 ja sen jälkeen syntyneet pelaajat on vakuutettu Suomen Palloliiton 
AON-vakuutuksella. 
Vuonna 2009 ja sitä ennen syntyneet voivat osallistua seuran toimintaan joko AON-
vakuutuksella tai omalla kilpaurheilun (jalkapallo) kattavalla tapaturmavakuutuksella. Valinta 
tehdään ilmoittautumisen yhteydessä. 
 

MEHILÄINEN on seuran yhteistyökumppani, joten suosittelemme ensisijaisesti ohjautumaan 

Mehiläisen lääkäriasemille. Muista ennen käyntiäsi kirjautua Mehiläisen Urheilunettiin! 

https://service.mehilainen.fi/urheilunetti/  

https://www.mehilainen.fi/toimipisteet/mehilainen-tampere-finlayson  

  

Mikäli pelaajalla on muu kuin Palloliiton AON-pelipassivakuutus, joka kattaa kilpaurheilussa 

(jalkapallo) tapahtuneen tapaturman, tulee hänen tehdä vahinkoilmoitus omaan 

vakuutusyhtiöönsä. 

TOIMINTAOHJEET AON-PELIPASSIVAKUUTETUILLE 

Loukkaantumisen tapahduttua toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti. 

 

1. Mene hoitoon viimeistään 2 viikon kuluessa vamman sattumisesta. 

2. Varaudu maksamaan vamman hoidosta ensimmäinen yksityislääkärikäynti itse. Ota 

kuitit talteen vahinkoilmoitusta varten. 

3. Tee vahinkoilmoitus ensimmäisen lääkärikäynnin jälkeen: Vahinkoilmoituslomake: 

https://vahinko.pvvahingonkasittely.fi/index.php?q=node/add/vahinkoilmoitus&type=jal

kapallo&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 https://www.pvvahingonkasittely.fi/jalkapallo/   
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4. PV lähettää tekstiviestillä vahinkonumeron JPxxxxxxx, joka oikeuttaa samaan 

tapaturmaan liittyvien kontrollikäyntien / tutkimusten suoralaskutukseen.         

5. Magneettikuvauksia, leikkauksia ja raajan CT-tutkimuksia varten pyydetään  

maksusitoumus hoitolaitoksen (=lääkäriaseman) kautta.  

6. Ota saamasi vahinkonumero ylös ja pyydä hoitolaitosta kirjaamaan se asiakastietoosi, 

kun menet mahdolliselle kontrollikäynnille. Hoitolaitos saa suoralaskuttaa PV:tä 

ilmoitetun vahinkonumeron perusteella. 

7. Mikäli et ole saanut vahinkonumeroa, tarkista vakuutuksen voimassaolo PV:n  

toimistolta (avoinna klo 8.00-20.00) p. 010 843 9930 

 

https://www.palloliitto.fi/palvelut/digitaaliset-jasenpalvelut/pelipaikka-pelipassit-ja-

vakuutukset#Vakuutukset 

 

AON-vakuutusturvan vakuutusmäärät, tuoteseloste ja vakuutusehdot 2021: 

https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/tuoteseloste_2021_fi.pdf  

 

 

VAHINKOASIAT: 

Sähköposti: vahinko@pvvahingonkasittely.fi 

Puhelimitse: 06000 3990 (3,42 €/puhelu + pvm / mpm) 

Avoinna arkisin klo 8-20, viikonloppuisin klo 10-20)  

Lisäohjeita saat osoitteesta www.pvvahingonkasittely.fi 

 

VAKUUTUKSIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET: 

Sähköposti: asiakaspalvelu@aon.fi 

Puhelimitse: 020 1266 290 (puhelun hinta 8,35 snt / puh + 16,69 snt / min) 

Avoinna arkisin klo 09.00 – 16.00 
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TUPLATURVA - vapaaehtoistyöntekijöiden / toimihenkilöiden tapaturmavakuutus 
 

Kaikki seuran toiminnassa mukana olevat toimihenkilöt (valmentajat, ohjaajat, 

joukkueenjohtajat, huoltajat ja rahastonhoitajat) ovat Olympiakomitean 

Tuplaturvavakuutuksen piirissä. 

Vakuutettujen tulee olla nimettyinä joukkueen pelaajaluettelossa. 

Vakuutus on voimassa seuran järjestämissä tapahtumissa, talkoissa, harjoituksissa ja 

peleissä sekä näihin välittömästi liittyvien matkojen aikana. 

Vakuutus ei korvaa tapaturmaa, joka on sattunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa. 

  

Lisätietoja ja ohjeistus tapaturman sattuessa: 

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-

seuroille/tuplaturva/  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


