SUOMISPORT PIKAOHJE

Versio 1.0 30.6.2017

Pikaohje lisenssin ja vakuutusten ostoon.

Yleistä
Suomen Sulkapalloliiton kilpailulisenssit ja pelaajavakuutukset ostetaan 1.7.2017 alkaen verkko-ostona
osoitteesta www.suomisport.fi Palvelun ovat toteuttaneet lajiliittojen kanssa yhteistyössä Olympiakomitea
ja Vincit Oy, joka myös vastaa käytännön toteutuksesta.
Ostojen maksut suoritetaan oston yhteydessä verkkopankissa tai luottokortilla Maksuturva OY:n palveluna
saman istunnon aikana.

Valmistelut rekisteröintiin ja ostoon
Ostosten tekeminen edellyttää rekisteröitymistä palveluun osoitteessa www.suomisport.fi.
Pidä rekisteröityessäsi matkapuhelin saatavilla, koska saat tekstiviestinä kirjautumiskoodin
rekisteröitymisen alkuvaiheessa. Voit pyytää kirjautumislinkin myös sähköpostiin mutta se saattaa olla
huomattavasti hitaampi tapa.
Rekisteröitymisen yhteydessä ei ole vielä pakko ostaa mitään, joten voit tehdä rekisteröinnin, vaikka et olisi
ostamassa lisenssiä tai vakuutusta.
Alaikäisen lapsen huoltajana anna omat tietosi rekisteröinnin yhteydessä! Voit myöhemmin lisätä lapsia
ja liittää heidät omaan tiliisi ja unohtaa monen tunnuksen muistamisen, kunhan muistat oman sähköpostisi.

Rekisteröityminen
Mene selaimellasi sivustolle www.suomisport.fi

Pääset rekisteröitymään painikkeesta Sisään Suomisporttiin
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Aloita rekisteröityminen antamalla puhelinnumerosi (tai sähköpostisosoitteesi) ja

painamalla painikkeesta ”LÄHETÄ MINULLE KIRJAUTUMIS… ?”, saat joko puhelimeesi nelimerkkisen
kirjautumiskoodin tai sähköpostiin kirjautumislinkin. Kirjoita saamasi koodi sille varattuun paikkaan
seuraavassa näkymässä tai käytä sähköpostin linkkiä ja pääset antamaan rekisteröitymiseen tarvittavat
tietosi. Alaikäisen lapsen huoltaja, anna omat tietosi!

Syötettyäsi kaikki pyydetyt ja tarpeelliset tiedot, hyväksy ne ja pääset seuraavaan näkymään
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Jussi Aholan mallinäkymä on testijärjestelmästä mutta pitkälti saman näköinen kuin sinulla.
Asetuksista (tuotannossa Muokkaa tietoja) voit muuttaa tietojasi ja Lisää lapsi painikkeesta voit, noh, lisätä
lapsen tai lapsien tietoja valmiiksi. Tässä vaiheessa lisenssien tietoja ei ole näkyvissä, koska et ole ehtinyt
vielä ostoksille. Sportti-ID on tässä vaiheessa kaiketi ihan erilainen, kuin mihin olit ehkä tottunut mutta älä
huoli, se päivittyy myöhemmin, et tarvitse sitä järjestelmään kirjautuessa. Sähköposti tai puhelinnumero
riittää.
JOS nyt ei satu olemaan verkkopankin tunnukset tai luottokortti käden ulottuvilla, voit lopettaa tähän ja
jatkaa paremmalla ajalla maksuvälineiden kanssa. Kiitos rekisteröitymisestä!
Jos kuitenkin haluat jatkaa heti ostoksille….

Lisenssin ja vakuutuksen osto
Ollessasi kirjautuneena järjestelmään pääset omasta profiilistasi ostoksille painikkeesta Osta lisenssi.
Painikkeesta pääset ensimmäiseen valintaan:
Tässä valitset, ostatko lisenssin itsellesi vai
lapsellesi.
Lapset ovat tässä tapauksessa alaikäisiä
lapsia, joten en siitä saa mallia. Mutta ei se
sen hankalampaa ole kuin itselle
ostaessakaan.
Jos et ole aiemmin rekisteröinyt lasta, voit
tehdä sen tässä ennen ostoa. Tai järjestelmän
sitä pyytäessä.
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Seuraavaksi valitset lajin, kirjoittamalla ostokohteena olevan lajin nimeä jonkin verran, järjestelmä arvaa
mistä voisi olla kyse… (Suomisportista voit tällä hetkellä ostaa lisenssin yli 20 lajiin samalla tunnuksella)

Kun valitset lajisi, pääset valitsemaan sallittujen joukosta (mahdolliset lisenssit iän perusteella) haluamasi
lisenssin.
Huomaa, että näytön yläreunassa näkyyvät koko ajan kaikki jo tekemäsi valinnat. Jos näyttää, että joku
tieto on väärin valittu, voit valintaa painamalla palata korjaamaan sen.

Seuraavan sivun kuvassa on valittu malliksi aikuisten kausilisenssi niin puolueettomasta seurasta (seuran
valinta tulee lisenssin valinnan jälkeen) kuin mahdollista. Seuraava päätettävä asia on vakuutus, joista
tarjotaan vain mahdollisia, ei koko kirjoa.
Pelkän vakuutuksen ostajan tulee valita ”lisenssiksi” muut lisessit osiosta vaihtoehto ”Ostan vain
vakuutuksen”. Voimassaolon alku on kertavakuutuksessa (ja -lisenssissä) kilpailun ensimmäinen päivä,
merkitse se oston yhteydessä! Voit ostaa kertavakuutuksen myös samaan aikaan kertalisenssin kanssa,
kunhan merkitset alkupäivän oikein. Ostoa ei tarvitse viivyttää viime hetkeen.
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Tehdyt valinnat ja niiden arvo ovat näkyvissä koko matkan ajan, tällä hetkellä 35 €. Vakuutusten
tuoteselosteet ovat SSuL:n lisenssi-sivulla, johon linkki ohjaa. Vakuutusehdot ovat OP Vakuutuksen sivuilla,
johon linkki myös ohjaa. Mallissa on valittu Aikuisten Sporttiturva, jonka hintakin on mukavasti laskenut.

Hyvältä näyttää (jos ei, niin oranssista nuolesta pääset tai yläpalkin korjaamaan) Seuran muutosta ei tässä
voi tehdä vaikka mieli tekisi. Käytä sitä tuttua ja turvallista, muuten on hankala päästä pelaamaan tai
ainakin ilmoittautumaan. Kun kaikki on niin kuin tarkoitit – siirry kassalle oranssista painikkeesta.
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Maksutapoja on sivun yläreunassa enemmänkin, ”kaikki kotimaiset pankit” ja MobilePay sekä Mastepass.
Maksuturvan laskun voi valita vain oikeustoimikelpoinen/luonnollinen henkilö, eli edes nippulisenssiä seura
ei voi maksaa laskulla (Maksuturvan oikeudellinen policy). Luonnollinen henkilö voi tietyin edellytyksen
valita myös laskun ja erämaksun. Silloin Maksuturva ohjaa laskun palvelukumppaninsa laskutettavaksi ja
SSuL jää sen toiminnan ulkopuolelle, saa kuitenkin maksutiedon Maksuturvalta. Muistutukset ja perinnät
hoituvat ilman SSuL:n toimenpiteitä ja/tai vaikutusta.
Maksettuasi maksun valitsemallasi tavalla, palaa (varmista paluu jos maksutapasi toimija ei tee sitä
automattisesti!) myyjän palveluun ja mene ilmoittautumaan kisoihin tai ainakin harjoituksiin!

Tässä kannattaa kiinnittää huomiota vain vaalealla pohjalla olevaan tietoon. Malli on testijärjestelmästä.

