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YLEISTÄ
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö korottaa vakuutusmaksuja v. 2014 alusta. Tästä syystä
vuoden 2014 painilisenssien hintoja korotetaan keskimäärin 5 eurolla.
Mikäli seurat haluavat, että kaikki painilisenssit lähetetään seuran yhteyshenkilölle, tulee siitä
ilmoittaa liittoon tiistaihin 10.12.2013 mennessä sähköpostitse merja.lintala@painiliitto.net.
Muussa tapauksessa vuoden 2014 painilisenssilaskut lähetetään suoraan jokaiselle v. 2013
H- tai kilpalisenssin maksaneelle kotiosoitteeseen 12.12. lähtien.
Lisenssikortteja (H- ja kilpalisenssit) ruvetaan lähettämään 7.1.2014 lähtien.
Terveyskeskus- tai muun lääkärin sijaan voi käydä myös Lääkäriasema Mehiläisessä, jonka
kanssa Painiliitolla on sopimus. Hoitoon mennessä urheilijan tulee esittää henkilöllisyystodistuksensa ja Painiliiton voimassaolevan lisenssikortin. Painiliiton asiakasnumero Mehiläisessä on
1731.

LISENSSIJÄRJESTELMÄN HOITAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ
Lisenssijärjestelmä rakentuu seurojen ja liiton yhteistyöllä.
Kilpailulisenssikaavakkeisiin painetaan valmiiksi vakuutuksen ja Molski-lehden sisältämä loppusumma sekä harrastajalisensseihin 25 e. Osa vaihtoehtoisista loppusummista on esitetty laskun
tiedoteosassa ja sisaralennushinnat tässä tiedotteessa. Loppusumman saa vaihtaa.
Lisenssit on maksettava mieluiten laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.
Muussa tapauksessa merkitse maksun viestiosaan nimi-, syntymäaika- ja osoitetiedot sekä tietysti
seura.
Jos henkilötiedot ovat muuttuneet, ilmoita uudet tiedot liittoon:
- sähköpostilla merja.lintala@painiliitto.net
- postitse osoitteella Suomen Painiliitto, Radiokatu 20, 00240 Helsinki.
Uusille lisenssinmaksajille seurat voivat pyytää liitosta seurakohtaisia viitenumeroita. Lisenssin voi myös maksaa ilman viitenumeroa, mutta tällöin maksun viestiosassa tulee olla nimi, syntymäaika, osoite ja seura. Lisenssit voi myös maksaa könttäsummana ja lähettää ryhmään kuuluvien henkilötiedot liittoon. Seura voi lähettää myös ylläpitämänsä perusrekisterin, jos siihen on
kyllin selkeästi merkitty esim. tummennuksin tai alleviivauksin, keitä tämänkertainen maksu
koskee. Könttäsummana maksetun ryhmän lukumäärän on täsmättävä henkilötietojen kanssa.
Suomen Painiliiton tili:

Nordea

FI54 1400 3000 1080 41

Myös kannattaja- ja harrastajalisenssien haltijoista liitto tarvitsee yhteystiedot. Tiedot jäävät liiton rekisteriin.
SEURAN YHDYSHENKILÖ toimii lisenssiasioissa linkkinä liittoon. Seuran lisenssitilannetta voi
seurata liiton nettisivuilta www.painiliitto.net valikosta lisenssit.
Seurojen tulisi myös panostaa siihen, että lisenssijärjestelmään rekisteröidään kaikki lajiamme
harrastavat. Erityisesti tulee huolehtia harrastajaryhmien rekisteröinnin saamisesta ajan tasalle.
Tiedustelut: Merja Lintala
040 753 4789
merja.lintala@painiliitto.net

Pertti Vehviläinen
0400 625 414
pertti.vehvilainen@painiliitto.net
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LISENSSIVAKUUTUS JA VOIMASSAOLO
Painiliitto edellyttää, että kaikkiin painilisensseihin sisältyy tapaturmavakuutus. Vakuutus astuu
voimaan maksuhetkestä ja on voimassa ko. vuoden loppuun eli 31.12. saakka seurojen järjestämissä painikilpailuissa, valvotuissa harjoituksissa ja näihin liittyvien matkojen aikana sekä
kotimaassa että ulkomailla. Korvausta ei suoriteta, mikäli tapahtuma korvataan liikennevakuutuslain nojalla tai sitä on pidettävä tapaturmavakuutuslain mukaisena työtapaturmana.
LISENSSIVAIHTOEHDOT
Huomioitavaa, että K-, J- ja S-lisensseissä on 100 e omavastuu / tapaturma.

PAINILISENSSIVAIHTOEHDOT
LISENSSIVAIHTOEHDOT
Harrastajalisenssi, maksuton (ei ikärajoitusta)
LISENSSIVAIHTOEHDOT
Harrastajalisenssin omaava tulee olla painiseuran jäsen, jonka nimi-, syntymäaika- ja osoitetiedot ilmoitetaan liittoon. Lisenssi ei oikeuta kilpailemiseen, ei sisällä vakuutusta eikä Molskilehteä.

Harrastajalisenssi, maksullinen (alle 16v eli v. 1998 tai sen jälkeen syntyneet


sisältää vakuutuksen, ei oikeuta kilpailemiseen eikä sisällä Molski-lehteä - HINTA 25 e
o sisaralennus - HINTA 15 e (ensimmäinen maksaa täyden hinnan ja seuraavalta alennus)

A-lisenssi 8 v (v. 2006 tai sen jälkeen syntyneet)


sisältää vakuutuksen ja Molski-lehden - HINTA 53 e
o sisaralennus - HINTA 35 e (ensimmäinen maksaa täyden hinnan ja seuraavalta alennus)



sisältää vakuutuksen, ei Molski-lehteä - HINTA 38 e

Oma painiharrastuksen kattava vakuutus, todistus vakuutuksesta on lähetettävä liittoon.
 ei sisällä vakuutusta, sisältää Molski-lehden – HINTA 44 e
 ei sisällä vakuutusta, ei sisällä Molski-lehteä – HINTA 29 e

B-lisenssi 9-12 v (v. 2002-2005 -syntyneet)


sisältää vakuutuksen ja Molski-lehden - HINTA 63 e
o sisaralennus - HINTA 40 e (ensimmäinen maksaa täyden hinnan ja seuraavalta alennus)



sisältää vakuutuksen, ei sisällä Molski-lehteä - HINTA 48 e

Oma painiharrastuksen kattava vakuutus, todistus vakuutuksesta on lähetettävä liittoon.
 ei sisällä vakuutusta, sisältää Molski-lehden – HINTA 54 e
 ei sisällä vakuutusta, ei sisällä Molski-lehteä – HINTA 39 e
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K-lisenssi 13-15 v (v. 1999-2001 -syntyneet)


sisältää vakuutuksen ja Molski-lehden - HINTA 95 e
o sisaralennus - HINTA 60 e (ensimmäinen maksaa täyden hinnan ja seuraavalta alennus)



sisältää vakuutuksen, ei sisällä Molski-lehteä – HINTA 80 e

Oma painiharrastuksen kattava vakuutus, todistus vakuutuksesta on lähetettävä liittoon.
 ei sisällä vakuutusta, sisältää Molski-lehden – HINTA 81 e
 ei sisällä vakuutusta, ei sisällä Molski-lehteä – HINTA 66 e

J-lisenssi 16-20 v (v. 1994-1998 -syntyneet)


sisältää vakuutuksen ja Molski-lehden - HINTA 115 e
o sisaralennus - HINTA 70 e (ensimmäinen maksaa täyden hinnan ja seuraavalta alennus)

Oma painiharrastuksen kattava vakuutus, todistus vakuutuksesta on lähetettävä liittoon.
 ei sisällä vakuutusta, sisältää Molski-lehden – HINTA 90 e

S-lisenssi (v. 1993 tai aikaisemmin syntyneet)


sisältää vakuutuksen ja Molski-lehden - HINTA 320 e

Oma painiharrastuksen kattava vakuutus, todistus vakuutuksesta on lähetettävä liittoon.
 ei sisällä vakuutusta, sisältää Molski-lehden – HINTA 95 e

V-lisenssi (v. 1979 tai aikaisemmin syntyneet)


ei sisällä vakuutusta, sisältää Molski-lehden - HINTA 73 e
Kannattajalisenssi

Kannattajalisenssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat tukea painia ja olla lajimme taustavoimia. Seurat voivat hinnoitella kannattajalisenssin vapaasti. Liitolle tilitettävä osuus on 5 e / lisenssi. Tämän summan ylittävä osuus jää seuroille.
Kannattajalisenssiin ei sisälly vakuutusta.

