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Mitä vakuutus kattaa? 

Vakuutuksen perusteella korvataan toisen henkilön tahalli-

sen teon aiheuttama ruumiinvamma, edellyttäen, ettei va-

hingoittunut ole omalla menettelyllään ratkaisevasti myö-

tävaikuttanut vamman aiheuttaneeseen tapahtumaan, 

eikä vamma ole korvattava työtapaturmana tai työtapa-

turma- ja ammattitautilain mukaisen vapaaehtoisen laiva-

väen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen nojalla. 

 

 

 

 
Mitä vakuutus ei kata? 

 sairauksia 

 työssä sattuneita tapaturmia 

 vapaaehtoisen laivaväen vapaa-ajan tapaturmavakuu-

tuksen perusteella korvattavia tapaturmia. 

   

 

 
Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita? 

Sodasta, kapinasta tai muusta sen luontoisesta aseellisesta 

selkkauksesta johtunut vamma ei kuulu korvattavaksi tä-

män vakuutuksen nojalla. 

Vakuutus sisältää eräitä korvauspiirin rajoituksia. Lisätietoa 

korvauksista ja rajoituksista saat vakuutusehdoista. 

     

 
Missä vakuutusturva on voimassa? 

 Kaikkialla maailmassa. 

     

 
Mitkä ovat velvoitteeni? 

 Antaa sopimusta tehtäessä oikeat tiedot vakuutusmaksun määräämistä varten  

 Ilmoittaa viipymättä havaitsemistasi virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista 

 Maksaa vakuutusmaksu ajallaan 

 Ilmoittaa vahingosta viimeistään 30 arkipäivän kuluessa vahinkopäivästä 

 Antaa vahingon sattuessa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Ifille. 

  

Laivaväen vapaa-ajan Lisävakuutus 
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA 

Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike Tuote: Työtapaturmavakuutus 
 

 

 

Ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat täydelliset tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa. 

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä? 

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, jonka työnantaja voi ottaa työntekijöilleen, jotka kuuluvat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan 

pakollisesti vakuutettaviin ja joille työehtosopimuksen perusteella työantaja on velvollinen järjestämään laivaväen vapaa-ajan lisävakuutuk-

sen. 
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Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

If lähettää vakuutusmaksulaskun, joka tulee maksaa viimeistään eräpäivänä laskussa ilmoitetulle pankkitilille. 

Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan, kuinka monessa erässä vuosimaksu maksetaan ja miten laskut toimitetaan. 

     

 
Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 

Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja If sopivat vakuutuksen alkamisesta. Vakuutusturvaa ei voi saada voimaan takautu-

vasti. Vakuutus on voimassa toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan. 

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus haluamastaan ajankohdasta. Tällöin vakuutus päättyy aikaisintaan siitä het-

kestä, kun kirjallinen irtisanomisilmoitus on saapunut Ifiin. 

Ifillä on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun maksamisen tai vakuutus-

yhtiölle on annettu vakuutus- tai korvausasiassa tahallisesti vääriä tai puutteellisia tietoja. Tällöin vakuutus päättyy 30 päivän ku-

luttua irtisanomisen lähettämisestä. 

Ifillä on lisäksi oikeus irtisanoa vakuutus ehdoissa tarkemmin määritellyissä tapauksissa. Tällöin vakuutus päättyy 30 päivän  kulut-

tua irtisanomisen lähettämisestä. 

     

 
Miten irtisanon sopimuksen? 

Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa toimittamalla Ifiin kirjallisen irtisanomisilmoituksen. 
 


