ETÄTYÖVAKUUTUS
– lisäturvaa
etätyötä tekevälle
if.fi/yritys

ETÄTYÖ LISÄÄNTYY

– varmista oikea turva työntekijöillesi
myös lounastauolla.
Kolme kymmenestä suomalaistyöntekijästä tekee etätöitä ainakin kerran kuukaudessa.
Monet arvostavat etätyön tuomaa työaikajoustoa sekä säästöä työmatkan ajassa ja
kustannuksissa. Etätyö tarkoittaa etukäteen työnantajan kanssa sovittua työskentelyä
muualla kuin varsinaisella työpaikalla.
Työnantajalle vakuutusturvan aukot saattavat tulla yllätyksenä. Selvitetään yhdessä, onko
yrityksesi etätyöläisten vakuutusturva riittävä. Työtapaturmavakuutusta voidaan täydentää
vapaaehtoisella If Etätyövakuutuksella.

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO

Työtapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä.
Vahinkojen korvattavuuteen liittyy kuitenkin rajoituksia, joista työnantajat ja työntekijät ovat usein epätietoisia. Työtapaturmavakuutus kattaa etätyössä vain
välittömästi työhön liittyvää toimintaa. Etätyövakuutus
täydentää voimassaolevaa työtapaturmavakuutusturvaa.
VAKUUTUS ON VOIMASSA ETÄTYÖSSÄ
SEURAAVASTI:

• etätyöpaikassa ruokailujen aikana
• etätyöpaikassa vietettyjen tavanomaisten, työhön
liittyvien taukojen ajan
• muun kuin etätyöhön liittyvän liikkumisen aikana
etätyöpaikan sisätiloissa.
VAKUUTUS EI KATA:

• vapaa-aikaa
• satunnaista, lyhytaikaista työnantajan lukuun
kotona tai vapaa-ajan asunnolla tehtävää työtä
• toisen työnantajan tai omaan lukuun tehtävää
etätyötä.
Vakuutuksesta ei korvata työtapaturma- ja ammattitautilain tarkoittamia työtapaturmia.

TYÖMATKA- JA ETÄTYÖKYSELY
SUOMALAISTEN KESKUUDESSA 2012
29 % suomalaistyöntekijöistä tekee etätöitä
ainakin kerran kuukaudessa
39 % työskentelee etänä ainakin joskus
46 % pääkaupunkiseudulla asuvista työntekijöistä tekee etätyötä ainakin joskus
45 % miehistä tekee etätöitä ainakin joskus
34 % naisista tekee etätöitä ainakin joskus

Lisätietoja
if.fi/yritys

VAKUUTETUT

KORVAUKSEN HAKEMINEN

VAKUUTUSMÄÄRÄ JA KORVAUKSET

VAKUUTUKSEN MYÖNTÄMINEN

Vakuutettuina ovat etätyötä tekevät henkilöt. Vakuutuksen tekemistä varten tarvitaan vakuutettavien
henkilöiden lukumäärä.

Vakuutus kattaa tapaturmat. Vakuutus sisältää valitun
vakuutusmäärän mukaisesti
• korvaukset hoitokuluista
• korvauksen ohimenevästä työkyvyttömyydestä
• korvauksen pysyvästä haitasta
• kuolemantapauskorvauksen
Tarkemmat tiedot korvauksista löytyvät voimassaolevista vakuutusehdoista.

Korvausta haetaan internetissä osoitteessa
if.fi/henkilovahinko. Vakuutettu voi halutessaan hakea
Ifistä maksusitoumuksen merkittäviin kustannuksiin.

Etätyövakuutuksen myöntämisen ja voimassapysymisen ehtona on, että vakuutuksenottajalla on Ifissä
voimassa oleva Työtapaturmavakuutus.

MUU VAKUUTUSTURVA

Etätyövakuutusta laajempana vaihtoehtona tarjotaan
myös tapaturmavakuutusturvaa koko henkilökunnalle
täysajalle tai vapaa-ajalle. Siitä korvataan myös työtapaturmavakuutuksen ulkopuolelle jäävät etätyön
yhteydessä sattuneet tapaturmat.

ESIMERKKEJÄ KORVATTAVUUDESTA
TYÖTAPATURMAVAKUUTUS

IF ETÄTYÖVAKUUTUS

Etätyöntekijä haki tulosteen viereisestä
huoneesta ja kompastui mattoon.

korvaa

ei tarvetta

Etätyöntekijä siirsi autoa kotipihalla
asiakkaan auton tieltä ja liukastui.

korvaa

ei tarvetta

Etätyöntekijä loukkaantui laittaessaan
jumiutunutta ikkunaa kiinni.

ei korvaa

korvaa

Etätyöntekijä työskenteli kotona ja kaatui
rappusissa vessaan mennessään.

ei korvaa

korvaa
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Tämä ei ole kattava selvitys Etätyövakuutuksesta.
Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät voimassaolevista vakuutusehdoista ja suojeluohjeista.
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