
 

Identiteettivarkausvakuutuksen ehdot  

1 Määritelmä  

Mikä on identiteettivarkaus? 

Identiteettivarkaus tarkoittaa toisen henkilötietojen kuten nimen tai henkilötunnuksen eli identiteetin 

oikeudetonta käyttöä. Kyseessä voi olla esimerkiksi pankkitilin avaaminen, luottokortin tai lainan 

hakeminen, puhelinliittymän avaaminen tai jonkin hyödykkeen tai palvelun tilaaminen vakuutetun 

nimissä.  

2 Vakuutetut ja vakuutuksen voimassaolo 

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen taloudessaan vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutetun 

asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta.  

Vakuutus on voimassa vain Suomessa, jos vakuutetun vakituinen asuinpaikka ei ole Suomessa.  

Vakuutus on määräaikainen ja se on voimassa 1.6.2020-31.12.2023.  

3 Vakuutuksen tarkoitus  

Vakuutuksen tarkoituksena on rajoittaa sekä estää vakuutetun yksityiselämään liittyviä 

identiteettivarkaudesta aiheutuvia tapahtumia, jotka ovat sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana.  

 

Vakuutuksesta korvataan identiteettivarkauden tapahduttua suomalaisen lakimiesavun käyttämisestä 

aiheutuvia välttämättömiä ja kohtuullisia kustannuksia:  

• tutkintailmoituksen laatimisessa ja esitutkinnassa avustamisessa  

• virheellisten vaateiden hylkäämisessä 

• virheellisten luottohäiriömerkintöjen oikaisemisessa  

• sekä muiden virheiden korjaamisessa. 

4 Vakuutusturvan yleiset rajoitukset 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa,  

1. kun identiteettivarkaus liittyy vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun 

työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen 

yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun 

pää- tai sivutoimiseen tulon hankkimiseen 

2. joka on seurausta vakuutetun rangaistavasta teosta 

3. jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina 

4. jossa identiteettivarkauden on aiheuttanut tällä vakuutuksella vakuutettu henkilö 

5. joka on korvattava Ifin yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksesta. 

 

4.1 Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata  

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetun mahdollisia taloudellisia tappioita, kuluja tai kustannuksia, paitsi 

asianajokustannuksia. 

5 Vakuutusmäärä ja omavastuu 

Vakuutuksesta korvataan enintään 2 000 euroa vakuutustapahtumaa kohden. Identiteettivarkautena 

korvattavista vahingoista ei peritä omavastuuta. 

  



 

6 Vakuutustapahtuma  

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtuma, joissa kolmas osapuoli käyttää vakuutetun 

henkilöllisyyttä petokseen tai muuhun rikolliseen toimintaan. Näitä ovat esimerkiksi vakuutetun passin, 

pankki-, ajo- tai henkilökortin, henkilö- tai käyttäjätunnuksen, tilinumeron, digitaalisen allekirjoituksen tai 

pin-koodin varastaminen tai käyttäminen.  

 

Identiteettivarkauden aiheuttama tapahtuma tai toistuvat yhteenkuuluvat tapahtumat katsotaan yhdeksi 

ja samaksi vahingoksi, jos ne ovat seurausta samasta identiteettivarkaudesta. Vahingot, jotka 

perustuvat samaan tapahtumaan tai olosuhteeseen, katsotaan olevan yksi vahinkotapahtuma, 

riippumatta siitä, onko vahingot todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. 

7 Korvaamisen edellytykset 

Vakuutuksenottajan tulee mahdollisimman nopeasti  

• tehdä rikosilmoitus tapahtuneesta identiteettivarkaudesta 

• ilmoittaa identiteettivarkaudesta pankkiin, luottokorttiyhtiöön tai muulle vastaavalle taholle 

8 Vakuutusmaksuun ja -ehtoon vaikuttavat seikat  

Identiteettivarkausturvan vakuutusmaksuun ja -ehtoihin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa 

vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai omaisuuden haltijan ominaisuudet, kuten ikä, vakuutettujen lukumäärä, 

asuinpaikka ja asuinympäristö sekä vakuutus- ja vahinkohistoria, vakuutettu riski sekä vakuutusturvan 

laajuus ja omavastuun suuruus. 

 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja -ehtoja yllämainittujen tekijöiden lisäksi 

vakuutuskauden vaihtuessa vakuutuksen kohteen, vakuutuksenottajan, hänen perheenjäsentensä, 

vakuutettujen tai omaisuuden haltijan iän muuttumisen seurauksena sekä korvausmenon tai vakuutetun 

riskin kasvamisen seurauksena. Tällöin vakuutusmaksu tai -ehto muuttuu muutosta vastaavan tilastollisen 

vahinkoriskin muutoksen mukaisesti.  

 

Muut tilanteet, joissa vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja -ehtoa, on kerrottu yleisissä 

sopimusehdoissa. 

 

Identiteettivarkausturva on maksuton vakuutusyhtiön erikseen ilmoittaman ajan.   
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