If Etuohjelman säännöt
Voimassa 12.2.2022 alkaen
If Etuohjelma on Ifin asiakkaiden etukokonaisuus. Etuohjelma ei suoraan vaikuta yksittäisten vakuutustesi vakuutusehtoihin tai -maksuihin, mutta voit
näiden sääntöjen puitteissa olla oikeutettu erikseen vahvistettaviin etuihin.

If Etuohjelman edellytykset
Pääset If Etuohjelmaan, kun If Sopimuksessasi on riittävä määrä etuihin oikeuttavia vakuutuksia ja vastaanotat vakuutuspostit vain
sähköisesti Omille sivuillesi. Uudet asiakkaat pääsevät If Etuohjelmaan automaattisesti ehtojen täyttyessä. Nykyiset asiakkaat
saavat If Etuohjelman edut automaattisesti seuraavan vakuutuskauden alkaessa, kun Etuohjelman ehdot täyttyvät. Vahvistamme
vuosittain etujen edellytykset, kuten etuihin oikeuttavat vakuutukset. Saat tiedon mahdollisista muutoksista ennen etukauden
päättymistä sopimuskirjasi yhteydessä. Etuja voidaan rajoittaa tai ne voidaan evätä kokonaan.

If Etuohjelman voimassaolo
If Etuohjelman edut ovat määräaikaisia ja ne ovat voimassa yhden vuoden (etukauden) kerrallaan. Edut, niiden säännöt ja
edellytykset määräytyvät etukauden alkaessa. Jos täytät Etuohjelman edellytykset, uusi etukausi alkaa automaattisesti edellisen
päättyessä. If Etuohjelman etuja ei myönnetä takautuvasti.

If Etuohjelman etujen päättyminen
If Etuohjelman edut päättyvät, jos et etukauden alkaessa täytä voimassa olevia etujen edellytyksiä. Voit myös halutessasi irtisanoa
If Etuohjelman etusi. Tällöin ne päättyvät välittömästi irtisanomisen tultua Ifin tietoon eivätkä jatku seuraavalla etukaudella. Myös If
voi irtisanoa edut päättymään etukauden lopussa. Irtisanomisesta ilmoitamme sinulle kirjallisesti ennen etukauden päättymistä. If
Etuohjelman etujen päättyminen ei vaikuta vakuutussopimustesi voimassaoloon tai ehtoihin.

If Etuohjelman edut
Alennukset vakuutusmaksuista
Voit saada vakuutusmaksuista alennuksia, joiden edellytykset ja suuruuden vahvistamme vuosittain.

If Omavastuuraha
If Omavastuuraha on järjestelmä, jossa jokainen vahingoton vakuutuskausi on kerryttänyt If Sopimukseesi etua vahingon varalle.
Korvattavan vahinkotapahtuman sattuessa vakuutuskorvaukseesi liittyvää omavastuuta alennetaan kertyneen If Omavastuurahan
määrällä, kun vahingon määrä ylittää omavastuuosuutesi. Omavastuurahan on oltava samassa If Sopimuksessa kuin vakuutus,
josta korvaus maksetaan.
Vahvistamme vuosittain määrän, jonka Omavastuurahaa voi yhteensä kertyä. Vahvistamme myös Omavastuurahaa kerryttävät
vakuutukset ja ne vakuutukset, joiden omavastuun alentamiseen sitä voidaan käyttää, sekä muut Omavastuurahan kertymiseen ja
käyttämiseen liittyvät säännöt.
Omavastuurahaa ei enää kerry 12.2.2022 tai sen jälkeen alkaville If Sopimuksille. Ennen 12.2.2022 alkaneet If Sopimukset voivat
vielä kerryttää Omavastuurahaa kuluvan vakuutuskauden loppuun asti, mikäli muut Omavastuurahan ehdot täyttyvät.
Kertynyttä Omavastuurahaa voi käyttää toistaiseksi. If tarkistaa ja vahvistaa vuosittain Etuohjelman säännöt.

If Omavastuurahan hyödyntäminen
Voit hyödyntää If Omavastuurahaa
kaikissa kodin irtaimiston vahingoissa (puhelin hajoaa pudottuaan lattialle, pesukone aiheuttaa vesivahingon keittiössä jne.)
kaikissa kodin rakennusvahingoissa (omakotitalossa syttyy tulipalo, ilmastointilaite rikkoutuu jne.)
kaikissa venevahingoissa (veneelle tehdään ilkivaltaa, ajat veneellä karille jne.)
useimmissa kaskovahingoissa (oma auto ruttaantuu kolarissa, auto varastetaan jne.). Huomaathan, että If Omavastuurahalla
et kuitenkaan voi pienentää omavastuutasi lasivahingoissa etkä mahdollista hinaus ja matkakulut
-turvan tai sijaisautopalveluturvan omavastuuta.
Jos esimerkiksi kotonasi syntyy vesivahinko, korvauksesta vähennetään omavastuu, joka on kotivakuutuksessa tyypillisesti 150
euroa. Jos sinulle on kertynyt Omavastuurahaa 100 euroa, omavastuuksi jää ainoastaan 50 euroa.
Omavastuurahaa ei voi käyttää henkilövahingoissa, seuraeläinvahingoissa, hevosvahingoissa, metsävahingoissa, vastuu- tai
oikeusturvavahingoissa, liikennevahingoissa eikä kaskovakuutuksen lasiturvasta, hinaus ja matkakulut -turvasta tai
sijaisautopalveluturvasta korvattavissa vahingoissa.
Omavastuurahaa voidaan käyttää vain omavastuun alentamiseen. Sitä ei voi nostaa rahana eikä käyttää vakuutusmaksujen
maksamiseen tai muulla tavalla. Etua ei myöskään voi siirtää toiselle. Käytämme kertynyttä Omavastuurahaa automaattisesti
omavastuun alentamiseen korvatessamme If Sopimukseen kuuluvasta vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa riippumatta siitä, kuka
on korvauksensaaja tai vakuutettu. Omavastuun alentamiseen käytettyä Omavastuurahaa ei palauteta.
If Omavastuuraha poistuu, kun viimeinenkin If Sopimuksesi vakuutus Ifissä on päättynyt.

Muut edut
If Etuohjelma voi sisältää myös muita etuja, joiden edellytykset ja sisällön vahvistamme vuosittain.
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