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Mitä vakuutus kattaa? 

Työtapaturmat ja ammattitaudit vakuutuksessa nimetylle 

yrittäjälle. 

Vakuutus otetaan yhdestä yhtiöstä ja se kattaa saman yrit-

täjätyön kuin yrittäjän eläkelain mukainen eläkevakuutus. 

Korvausetuuksia ovat mm. 

 sairaanhoitokulut 

 ansionmenetyskorvaukset 

 haittaraha pysyvästä haitasta 

 hautausapu. 

Lisäturvat 

 Yrittäjän vapaa-ajan tapaturmavakuutus 

 

 

 
Mitä vakuutus ei kata? 

 sairauksia 

 vapaa-ajalla sattuneita tapaturmia. 

Yrittäjän työajan tapaturmavakuutuksen piiriin eivät kuulu: 

 yrittäjät, joilla ei ole yrittäjän eläkelain mukaista eläkeva-

kuutusta 

 maatalousyrittäjät ja apurahansaajat 

 urheilijat. 

   

 

 
Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita? 

Työtapaturma tai ammattitauti eli vahinkotapahtuma korva-

taan, kun 

 vahinkotapahtuma on laissa olevan määritelmän mukai-

nen 

 vahinkotapahtuma on sattunut laissa mainituissa olo-

suhteissa ja 

 vamma tai sairaus on todennäköisessä lääketieteelli-

sessä syy-yhteydessä vahinkotapahtumaan. 

Korvausetuudet määräytyvät työtapaturma- ja ammattitau-

tilain (459/2015) mukaan, eikä niistä voi erikseen sopia. 

Ansionmenetyskorvauksen ja perhe-eläkkeen perusteena 

käytetään vahinkohetkellä voimassa ollutta yrittäjän eläke-

lain mukaista työtuloa. 

     

 
Missä vakuutusturva on voimassa? 

 Suomessa 

 tilapäisesti Suomen rajojen ulkopuolella. 

  

Yrittäjän työajan tapaturmavakuutus 
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? 

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vapaaehtoinen vakuutus, jonka yrittäjä voi ottaa yrittäjätyössä sattuvien työtapaturmien ja 

ilmenneiden ammattitautien varalle, jos hänellä on yrittäjän eläkelain mukainen pakollinen tai vapaaehtoinen eläkevakuutus. 
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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. 

     

 
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. 

Vakuutusturva päättyy samasta ajankohdasta lukien, josta yrittäjän eläkelain mukainen eläkevakuutus päättyy. Vakuutus voi päät-

tyä myös takautuvasti.  

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. 

     

 
Miten irtisanon sopimuksen? 

Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa toimittamalla Ifiin kirjallisen irtisanomisilmoituksen. 
 


