LISENSSI-INFO
Hyvä harrastaja,
Suomen ITF Taekwon-Do ry:n uusi lisenssikausi alkaa 1.9.2016. Internet-palvelu, josta lisenssin voit ostaa,
avataan 22.8. Harrastajana sinulla on viisi vaihtoehtoa, joista voit valita itsellesi sopivan lisenssin (Huom! Uudet
juniorilisenssit). Vaihtoehdot on esitelty tarkemmin liiton internet-sivuilla (www.taekwon-do.fi). Kaikkien
harrastajien tulee lunastaa jokin viidestä lisenssivaihtoehdosta! Jos et ole varma sinulle sopivasta
lisenssityypistä, ota yhteyttä SITF:n lisenssivastaavaan (lisenssit@taekwon-do.fi).

Miksi lisenssi?
Olet valinnut harrastukseksi kamppailulajin, jossa voi sattua harjoituksissa, kilpailuissa tai leireillä pienempiä tai
suurempia tapaturmia lämmittelyissä, varsinaisissa harjoituksissa tai kilpailusuorituksissa. Taekwon-Do on lajina
suhteellisen turvallinen, sillä suurempia tapaturmia sattuu vuosittain alle 20 kappaletta. Jos tapaturma kuitenkin
sattuu, on hyvä tietää, että itselläsi ja myös harjoituskumppanillasi on voimassa oleva tapaturmavakuutus.
Vakuutus takaa sen, että sekä sinä itse että harjoituskumppanisi pääsette välittömästi asiantuntevaan hoitoon ja
esimerkiksi suuremmat ja kalliimmatkin leikkaukset saa katettua vakuutuksesta.
Kaikilla harrastajilla on oltava voimassa oleva lisenssi. Vahingon sattuessa lajiliitto tai seura ei korvaa vahingosta
aiheutuneita kuluja. Voit hankkia tapaturmavakuutuksen itse mistä tahansa vakuutusyhtiöstä, muista kuitenkin
varmistaa, että kyseinen vakuutus korvaa nimenomaan ITF Taekwon-Do -harjoittelussa sattuneet vahingot.
Useimmiten vakuutusehdoissa Taekwon-Do ja muut kamppailulajit suljetaan pois korvausten piiristä, joten ole
tarkkana ehtojen kanssa! Jos hankit vakuutuksen itse, vaihtoehtosi on vakuutukseton Liittolisenssi (32 €).
Ostaessasi vakuutuksettoman Liittolisenssin on enemmän kuin suositeltavaa hankkia oma tapaturmavakuutus.
Toinen tapa saada tapaturmavakuutus on hankkia se Suomen ITF Taekwon-Do ry:n kautta, sillä liittomme on
neuvotellut edullisen ja kattavan Sporttiturva-tapaturmavakuutuksen OP-Pohjolasta. Tällöin voit valita jonkin
kolmesta vaihtoehdosta:
A-superlisenssi (198 €) → v.1997 tai aikaisemmin syntyneet, kattaa sekä kilpailun että perusharrastamisen
B1-lisenssi (81 €) → v.1998-2003 syntyneet, kattaa sekä kilpailun että perusharrastamisen
B1-lisenssi (81 €) → v. 2004 ja myöhemmin syntyneet, kattaa sekä kilpailun että perusharrastamisen
Harrastajalisenssi (144 €) → v.1997 tai aikaisemmin syntyneet, kattaa perusharrastamisen, muttei kilpailua
Huom! A- ja B-lisenssit kattavat kilpailemisen sekä lisäksi muun Taekwon-Don harrastustoiminnan.
Harrastajalisenssillä ei voi kilpailla missään kilpailuissa, mutta esimerkiksi leireille ja muihin tapahtumiin
osallistuminen on mahdollista. Lisenssityyppiä voi korottaa (Harrastajalisenssi/Vakuutukseton lisenssi → ASuperlisenssi/B-lisenssi) itse samassa verkkopalvelussa, josta lisenssi ostetaan.

Mitä lisenssi sisältää?
Vakuutuksellinen lisenssi sisältää OP-Pohjolan Sporttiturva-tapaturmavakuutuksen sekä liiton lisenssiosan (32 €
kaikissa lisenssityypeissä). Voidaksesi osallistua Suomen ITF Taekwon-Do ry:n ja sen alaisten seurojen
järjestämiin tapahtumiin, kuten harjoituksiin, vyökokeisiin, leireille, kilpailuihin ja koulutuksiin, sinulla on oltava
voimassa oleva lisenssi. Lisäksi lisenssin maksaneet harrastajat saavat kahdesti vuodessa ilmestyvän Taekwon-Do
Life -lehden kotiinkannettuna.
Vakuutukseton lisenssi sisältää ainoastaan liiton lisenssiosan. Vakuutusta lukuunottamatta edut ovat samat kuin
vakuutuksellisissa lisensseissä.
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Lisenssin hankkiminen
Saat Sporttiturvasta (OP-Pohjolan vakuutus) tuoteselosteen seurasi yhteyshenkilöltä tämän kirjeen yhteydessä.
Tuoteselosteessa on ohjeet Sporttiturvan hankkimiseen, joten lue kyseinen tuoteseloste tarkkaan läpi. Lisenssi
hankitaan internetistä (www.taekwon-do.fi → Lisenssit 2016 - 2017). Ongelmatilanteessa voit ottaa yhteyttä
liiton lisenssivastaavaan Laura Nikkola-Kuusistoon tai suoraan Sporttirekisterin ylläpitoon. Internet-palvelu
avataan 22.8.2016.
Myös Liittolisenssi (vakuutukseton) hankitaan internetistä (www.taekwon-do.fi → Lisenssit 2016 - 2017).
Ole lisenssiä maksaessasi erityisen tarkkana oikean tilinumeron ja viitenumeron kanssa, jotta maksusuorituksesi
yhdistyy tilaamaasi lisenssiin ja lisenssisi astuu voimaan mahdollisimman pian. Ilman viitenumeroa tai väärälle
tilille maksettaessa ei lisenssisi astu voimaan, etkä täten ole oikeutettu osallistumaan erinäisiin tapahtumiin
saatika vakuutuksen alainen.

Muuta tietoa
Tarkemmat tiedot Sporttiturvasta ja sen ehdoista löydät tuoteselosteesta ja vakuutusehdoista. Tuoteselosteesta
löytyy myös linkki, jonka kautta löydät OP-Pohjolan paikalliset hoitolaitoskumppanit, joihin voin hakeutua
hoitoon tapaturman sattuessa.
Maksusitoumus
Maksusitoumusta varten tulee hoitolaitoksen lähettää OP-Pohjolaan ns. E-lausunto. Jos lääkäri määrää sinulle
magneettikuvauksen tai leikkauksen, pyydä häneltä heti E-lausunto ja pyydä hoitolaitosta lähettämään ko.
lausunto OP-Pohjolaan. Näin asiasi nopeutuu huomattavasti OP-Pohjolassa.
Tapaturman sattuessa
1. Mene lääkärin vastaanotolle mieluiten 14 päivän kuluessa tapaturman sattumisesta (katso tarkempi ohje OPPohjolan tuoteselosteesta).
2. Täytä korvaushakemus, kun haettavien kulujen määrä ylittää omavastuun.
3. Vakuutusehtojen mukaan korvauksenhakijan tulee itse maksaa hoitokulut ja hakea niistä ensin
sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Jos olet saanut Kela-korvaukset suorakorvauksena jo lääkäriasemalla,
voit hakea vakuutusyhtiön korvauksia heti. Jos hoitolaitos ei ole vähentänyt kustannuksista sairausvakuutuslain
mukaisia korvauksia, sinun tulee hakea ne itse Kelalta ennen korvaushakemuksen lähettämistä. Ota tositteista
kopiot ennen kuin lähetät ne Kelaan. Hae korvausta sen jälkeen, kun olet saanut Kelan maksaman korvauksen.
4. Korvaushakemuksen lisäksi toimita OP-Pohjolaan erikseen pyydettäessä
 potilaskertomus tai lääkärinlausunto,
 kulutositteet eli kuitit tutkimuksista ja hoidoista sekä lääkekuitit ja lääkelaskelma.
5. Kalliiseen toimenpiteeseen (esim. leikkaukseen) voi saada maksusitoumuksen OP-Pohjolan
hoitolaitoskumppanille.
Lisätietoja lisensseistä ja apua ongelmatilanteisiin:
Sporttirekisteri: sporttirekisteri@valo.fi
Liiton lisenssivastaava Laura Nikkola-Kuusisto: lisenssit@taekwon-do.fi

Suomen ITF Taekwon-Do ry toivottaa turvallista harjoituskautta 2016 - 2017!
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