SCL Tiedote

Kausi vaihtuu, muista ostaa lisenssi!
Jokainen SCL:n jäsenseurassa harrastava cheerleader, joka osallistuu vuonna 2017
SCL:n kilpailuihin, tarvitsee lisenssin. Lisenssillä tarkoitetaan oikeutta osallistua
kilpailuihin ja lisenssien hintaluokat ovat ikäryhmäkohtaiset. Kaikkiin kilpailulisensseihin,
paitsi vakuutuksettomaan lisenssiin kuuluu OP Vakuutuksen Sporttiturva-vakuutus.
Vakuutukseton lisenssi oikeuttaa osallistumisen kilpailuihin. Harrastevakuutus ei sisällä
kilpailuoikeutta. Valmentajalisenssi ei sisällä tapaturmavakuutusta.
Lisenssien korotustoiminto tulee käyttöön tammikuun 2017 aikana.
Lisenssikausi avataan 2.1.2017. Tammikuun 2017 aikana ostettujen vakuutuksellisten
lisenssien vakuutukset astuvat voimaan 1.1.2017 alkaen.
Olethan lisensseihin
lisenssivastaavaan.
Sporttiturva-vakuutus

liittyvissä

kysymyksissä

yhteydessä

ensisijaisesti

seurasi

Ostaessasi vakuutuksellisen lisenssin, lue tuoteseloste sekä vakuutusehdot huolella.
Vakuutuksellisen lisenssin ostaja tekee vakuutussopimuksen OP Vakuutus Oy:n kanssa.
Vakuutusasioissa, esimerkiksi tapaturman sattuessa olkaa suoraan yhteydessä OP
Vakuutukseen.
Sporttiturvan tuoteseloste
Sporttiturvan vakuutusehdot
OP Vakuutuksen asiakaspalvelun puhelinnumero on 0303 0303.

Lisenssin osto

Lisenssin pääset ostamaan helposti osoitteesta www.suomisport.fi.
Lisenssien hinnat vuonna 2017

Lisenssi

Hallinto-osa

Vakuutus

Hinta

A-lisenssi
B-lisenssi
C-lisenssi
Harrastevakuutus
Vakuutukseton lisenssi

22 €
21 €
21 €
7€
26 €

70 €
50 €
20 €
13 €
0€

92 €
71 €
41 €
20 €
26 €

Valmentajalisenssi

21 €

0€

21 €

SCL:n lisenssimyynti siirtyy Sporttirekisteristä Suomisport-järjestelmään
SCL on mukana Valo ry:n valtakunnallisen Sporttirekisterin uudistamisen
pilottihankkeessa ja vuoden 2017 alusta lähtien SCL siirtyy käyttämään uutta
lisenssienhallintajärjestelmää.
Pilotin ensimmäinen vaihe on
lisenssimyynnin
käynnistäminen.
SCL:n lisenssien myynti siirtyy Suomisport-palvelun alle ja vuodesta 2017 alkaen lisenssit
ostetaan osoitteesta www.suomisport.fi. Uusi järjestelmä helpottaa lisenssin ostoa ja

lisenssi on mahdollista maksaa useammalla eri maksutavalla. Suomisport on
nykyaikainen järjestelmä, joka ohjaa lisenssin ostajaa prosessin aikana. Uusi järjestelmä
on käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen.
Muutokset lisenssinostoprosessiin
Suomisport-palvelussa lisenssit ostetaan oman profiilin kautta ja ensimmäisellä
ostokerralla ostajan tulee rekisteröityä palveluun. Palveluun kirjaudutaan joko
puhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella. Oman profiilin kautta ostaja pääsee itse
lisenssinostotoimintoon.
Lapselleen lisenssiä ostava vanhempi
Niissä tapauksissa, kun vanhempi ostaa lapselle lisenssiä, vanhemman tulee ensin itse
luoda profiili itselleen. Lasten profiilit luodaan vanhempien alle.
Lisenssin osto
Lisenssin ostolla ostaja valitsee ensin lajin ja lajiliiton. Tämän jälkeen valitaan lisenssi,
jonka jälkeen lisenssiin liitetään tarvittaessa vakuutus. SCL:lla lisenssivalikossa valitaan
ensin lisenssin hallinto-osa ja tämän jälkeen vakuutus.
Lisenssin maksaminen
Suomisportin kautta SCL ottaa käyttöön lisenssien maksuun Maksuturva-palvelun.
Suomisportissa on tästä johtuen mahdollista maksaa useammalla eri maksutavalla.
Maksu tapahtuu joko verkkomaksulla tai laskulla. Laskulla peritään Maksuturvan
laskutuslisä. Lisenssi kirjautuu maksetuksi heti. Mahdolliset perintätoimenpiteet hoitaa
Maksuturva.
Tässä ohjeet lisenssin ostamiseen
1. Mene osoitteeseen www.suomisport.fi ja klikkaa Sisään Suomisporttiin.
2. Aloittaaksesi tilisi luomisen tai kirjautuaksesi sisään, anna sähköpostiosoitteesi tai
puhelinnumerosi, johon voit vastaanottaa tekstiviestejä. Alaikäisen lapsen huoltaja:
käytä omaa yhteystietoasi.
3. Jos käytit sähköpostiosoitettasi, saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta voit jatkaa
tilisi luomista. Jos käytit puhelinnumeroasi, saat tekstiviestinä kirjautumiskoodin,
jonka syöttämällä voit jatkaa tilisi luomista.
4. Anna loput tilin luomiseen tarvittavat tiedot ja klikkaa Luo tili. Alaikäisen lapsen
huoltaja: käytä omia tietoasi.
5. Luotuasi tilisi näet oman profiilisi.
6. Aloita osto valitsemalla Osta lisenssi.
7. Valitse oletko ostamassa lisenssiä itsellesi vai huollettavalle lapsellesi. Jos olet
ostamassa lisenssiä lapsellesi, pyydetään sinua ensin täyttämään lapsesi tiedot.
8. Hae laji johon olet ensisijaisesti hankkimassa lisenssiä.
9. Näet valitsemaasi lajiin sinun ikäisellesi liikkujalle myynnissä olevat lisenssit. Valitse
haluamasi lisenssi.
10. Valitse seurasi. Edustusoikeutesi on sidottu valitsemaasi seuraan.
11. Valitsemasi laji ja lisenssi saattavat vaatia vakuutuksen. Jos näin on, valitse
haluamasi vakuutus tai ilmoita että olet hankkinut vakuutuksen muualta.
12. Varmista vielä yhteenvedosta, että kaikki on kunnossa. Tarvittaessa pääset
muuttamaan tekemiäsi valintoja klikkaamalla yhteenvedon kohtia. Kun kaikki on
kunnossa, klikkaa Hyvältä näyttää, jatketaan maksamaan. Tämän jälkeen sinua
pyydetään vielä täydentämään osoitetietosi, jos niitä ei vielä ole profiilissasi.

13. Valitse haluamasi maksutapa ja siirry suorittamaan maksu.
14. Suorita maksu valitsemallasi maksutavalla ja tämän jälkeen palaa myyjän palveluun.
Saat ostoksesi maksutiedot sähköpostiisi ja näet ostamasi lisenssin ja vakuutuksen
tiedot aina omassa profiilissasi.
SCL Jäsenkortti poistuu käytöstä
Aikaisempina vuosina toimitettu SCL Jäsenkortti poistuu käytöstä vuonna 2017. Lisenssin
voimassaolo todennetaan kilpailuissa tarvittaessa Suomisportin profiilinäkymällä tai
taustajärjestelmästä.

