Vakuutusedut

OHJELMISTO- JA E-BUSINESS
RY:N JÄSENILLE
if.fi/ohjelmisto-ja-e-business

Yhteistyössä:

Valitse kumppani,

JOKA TODELLA TIETÄÄ MITÄ TEET
Ohjelmisto- ja e-business ry ja If ovat koonneet liittoon
kuuluville edullisen vakuutuspaketin, joka on laadittu
jäseniltä saadun palautteen perusteella. Se sisältää
paitsi vakuutussuosituksen myös kattavamman turvan
tärkeimpien riskien varalle:
• yrityksen toiminnasta aiheutuneet henkilö- ja
esinevahingot sekä taloudelliset vahingot
• immateriaalioikeuksien puolustamiseen, loukkaukseen ja/tai rikkomiseen liittyvät oikeudenkäyntikulut
• varmistettujen tiedostojen ja ohjelmien palautuskustannukset sekä tarvittavat lisätyön kustannukset
• omaan toimintaan ja riippuvuuteen liittyvät
keskeytysturvat

VAKUUTUSSUOSITUS
OHJELMISTO- JA E-BUSINESS RY:N
JÄSENILLE

Järkevä vakuutusturva kattaa ohjelmistoalalle
tyypilliset vahingot, joista syntyy isot kustannukset.

VASTUUVAKUUTUKSET

ICT-yrityksen vastuuvakuutus kattaa yrityksen toiminnasta aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot sekä
taloudelliset vahingot. Voit liittää siihen vakuutuksen
immateriaalioikeuksien puolustamiseen, loukkaukseen ja/tai rikkomiseen liittyviä oikeudenkäyntikuluja
varten.
Hallinnon vastuuvakuutus korvaa taloudellisen
vahingon, josta vakuutettu on vastuussa yrityksen
hallintoelimen jäsenenä. Toiminnan oikeusturvavakuutus kattaa vakuutetun oikeudenkäyntikulut riita-

ja rikosasioissa. Ohjelmisto- ja e-business ry:n jäsenillä
myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut sisältyvät
oikeusturvavakuutukseen ilman lisämaksua.

OMAISUUSVAKUUTUKSET

Koneiden ja laitteistojen kattavan vakuutuksen lisäksi
ohjelmistoalalla on tärkeää huolehtia varmistettujen
tiedostojen ja ohjelmien palautuskustannusten riittävästä vakuuttamisesta.
Ifin irtaimistovakuutukseen sisältyy aina palautuskustannukset 10 000 euroon asti ja vakuutusmäärää
voidaan nostaa yrityksesi tarpeiden mukaan.

KESKEYTYSVAKUUTUS

Keskeytysvakuutuksella voi suojautua yrityksen toimipaikkaa tai käyttöomaisuutta kohdanneen omaisuusvahingon aiheuttaman liiketoiminnan keskeytymisen
varalta.

TERVEYSVAKUUTUS

Koska avainhenkilöiden työpanos on elintärkeä ohjelmistoalan yrityksen menestykselle, yrittäjän tai työntekijän sairauslomat aiheuttavat ongelmia toiminnassa
ja kuormittavat muuta henkilöstöä. Terveysvakuutus
auttaa yritystä turvaamaan toimintansa työntekijöiden
sairastumisen tai loukkaantumisen varalta. Vakuutetut työntekijät pääsevät nopeasti hoitoon, myös yksityiselle lääkärille, ja siten sairauslomatkin lyhenevät.
Terveysvakuutus on erinomainen työsuhde-etu, joka
sitouttaa työntekijää yritykseen.
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Miksi

IF?

If ja Ohjelmistoyrittäjät ovat pitkään tehneet yhteistyötä räätälöidäkseen parhaan mahdollisen vakuutuksen
ohjelmistoalan yrittäjille. Sen lisäksi olemme työskennelleet yhdessä vahingontorjunnan eteen, jotta mitään ei
edes sattuisi.
Liiton jäsenille räätälöityjen erikoisetujen lisäksi tarjoamme alan standardit ylittävää vakuutuspalvelua.
• If yrityskansio
Hoidat vahinkoasiat vaivattomasti If Yrityskansiossa. Voit myös soittaa meille numeroon 010 19 15 00.
• Asiantuntevaa palvelua
Saat parasta korvauspalvelua kokeneilta asiantuntijoiltamme vahingon sattuessa Suomessa tai maailmalla.
• Palvelulupaus
Käsittelemme yli 50 % vahingoista vuorokauden kuluessa, ja hoidamme 90 % niistä loppuun saakka
kahdessa viikossa.
• Muutoksenhaku ja valittaminen korvauspäätöksestä
Voit kääntyä asiakasvaltuutetun puoleen, jos kuitenkin olet tyytymätön korvauspäätökseen.

KORVAUSPALVELUA, JOKA SUJUU NIIN KUIN PITÄÄKIN

Korvauspalvelu on vakuutuksen tärkein osa. Ifin asiakkaat arvostavat tapaamme toimia – he antavat
korvauspalvelullemme arvosanaksi keskimäärin 4,5/5.

VARAUDUTAAN YHDESSÄ VAHINKOIHIN

Paras vahinko on sellainen, joka ei koskaan tapahdu. Ifiltä saat käyttöösi tehokkaat työkalut vahinkojen ehkäisyyn.

Tämä esite ei ole kattava selvitys vakuutusten sisällöistä ja ehdoista.
Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät voimassaolevista vakuutusehdoista.

Autamme sinua kaikissa

YRITYKSESI VAKUUTUSASIOISSA
Ota yhteyttä
if.fi/ohjelmisto-ja-e-business
Puh. 010 19 15 00

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki
ja muu Suomen lainsäädäntö. Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6,
PL 103, 00101 Helsinki. www.finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5360.
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, rekisteröity kotipaikka Tukholma, Y-tunnus
1602149-8, PL 4, 00025 IF. 65427 4/2019

