
Ifin

INVESTOINTITUKI
– yrityksesi omaisuuden suojaamiseen

Lisätietoja
if.fi/yritys



INVESTOINTITUEN PIIRIIN KUULUVAT:
– kameravalvontajärjestelmät
– murtohälytinjärjestelmät
– vesivuotohälyttimet
– häiriötön sähkönsyöttö (UPS-laitteistot)
– lukittavat aitaukset

INVESTOINTITUEN PIIRIIN EIVÄT KUULU:
– suojeluohjeiden vaatimat asiat, kuten lukitukset, 
 käsisammuttimet tai kirkkojen kameravalvonta
– viranomaisten vaatimat asiat, kuten pelastussuunnitel- 
 man tai räjähdyssuojausasiakirjan laatiminen.

TUEN MÄÄRÄ ON
– enintään 50 % investoinnista (alv 0 %)
– kuitenkin enintään 20 % omaisuus- ja keskeytysvakuu- 
 tuksen yhteenlasketusta vuosimaksusta ja
– aina kuitenkin enintään 10 000 euroa.

Tuettavalla investoinnilla ei ole alarajaa.

INVESTOINTITUKI MYÖNNETÄÄN 
VAKUUTUSMAKSUJEN ALENNUKSENA 
SEURAAVASTI:
Kun tuen määrä on enintään 10 % vakuutusmaksusta, 
tuki hyvitetään investointivuotta seuraavan täyden vakuu-
tuskauden maksusta.

Mikäli tuen määrä on 10–20 % maksusta, tuki hyvitetään 
kahden seuraavan kauden maksuista.

Tukea voi hakea kerran kolmen vuoden aikana; kahta 
tukea ei makseta samanaikaisesti.

ESIMERKKI 1.
– murtohälytin maksaa 2 000 euroa; 50 % investoinnista  
 on 1 000 euroa
– asiakkaan omaisuuden ja keskeytyksen vakuutus- 
 maksu on 15 000 euroa; tuen määrä voi olla enintään  
 3 000 euroa
– investointituki on 1 000 euroa
– tuki on 6,7 % vakuutusmaksusta; se myönnetään 
 alennuksena ensimmäisen täyden vakuutuskauden  
 maksusta

ESIMERKKI 2.
– aitaus maksaa 10 000 euroa; 50 % investoinnista on 
 5 000 euroa
– asiakkaan omaisuuden ja keskeytyksen vakuutus- 
 maksu on 6 000 euroa; tuen määrä voi olla enintään 
 1 200 euroa
– investointituki on 1 200 euroa
– tuki on 20 % vakuutusmaksusta; se myönnetään alen- 
 nuksena kahden seuraavan täyden vakuutuskauden  
 maksusta

TUEMME YRITYKSIÄ
omaisuuden suojaamisessa

Autamme sinua 
KAIKISSA YRITYKSESI VAKUUTUSASIOISSA
Ota yhteyttä
if.fi/yritys
Puh. 010 19 15 00
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MITEN TOIMIN?
Mikäli jokin tuettavista turvallisuusinvestoinneista
on yrityksessäsi ajankohtainen, ota yhteyttä yhteys-
henkilöösi Ifissä.
– häneltä saat ennakkopäätöksen investointituesta
– toimita kopio investoinnin tositteesta yhteys- 
 henkilöllesi

Haluamme auttaa sinua torjumaan liiketoimintaasi uhkaavia vaaroja. Niinpä saat Ifin asiakkaana 
tukea turvainvestointiisi.


