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Mitä vakuutus kattaa? 

Vakuutus kattaa alla olevan listan mukaan eläimen hoidosta 

aiheutuneita eläinlääkärin kustannuksia sekä eläimen menet-
tämisen, jos turvat ovat saatavilla vakuutettavalle eläimelle ja 
valittu vakuutukseen. Turvaa voi mahdollisuuksien mukaan 

laajentaa valittavilla lisäturvilla.  

 Sairaudesta tai tapaturmasta johtunut menettäminen  

 Eläimen katoaminen tai varkaus  

 Sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneet eläinlääkärin 
kustannukset, lääkkeet, sidetarpeet, laboratorio- ja rönt-
genkustannukset sekä magneettikuvaus-, tietokonetomo-

grafia- ja ultraäänikustannukset 

Lisäturvat 

 Koiran toiselle aiheuttama äkillinen ja ennalta arvaama-
ton henkilö- tai omaisuusvahinko 

 Eläinlääkärin koiralle määräämä fysioterapia-, akupunk-
tio- ja kiropraktinen hoito vakuutuksesta korvattavaan 
sairauteen tai tapaturmaan 

Enimmäiskorvausmäärät 

 Eläinlääkärikulujen enimmäiskorvausmäärä vakuutus-
kauden aikana on 1000 €, 2000 € tai 3000 € asiakkaan 
valinnan mukaisesti. 

 Henkiturvasta maksetaan eläimen markkinahinta, kuiten-
kin korkeintaan valittuun vakuutusmäärään saakka. 

 Vakuutusmäärät alenevat 15 % vuosittain eläimen täytet-

tyä seitsemän vuotta. 

 Vastuuvahingon enimmäiskorvausmäärä on 85 000 €. 

 Kuntoutusturvan enimmäiskorvausmäärä on 300 €. 

 

 

 
Mitä vakuutus ei kata? 

Vakuutus ei kata esimerkiksi 

 sairaudesta aiheutuneita kustannuksia tai vahinkoa, jos sai-
raus on alkanut 14 vuorokauden aikana vakuutuksen alkami-

sesta 

 tapaturmasta aiheutuneita kustannuksia tai vahinkoa, jos ta-
paturma on sattunut 48 tunnin aikana vakuutuksen alkami-

sesta 

 ennen vakuutuksen ottamista alkaneiden sairauksien tai vam-
mojen kustannuksia 

 rokotuksia, terveystarkastuksia, erikoisruokavaliota, vita-
miineja 

 vahinkoa, jos vakuutus ei ole ollut voimassa kustannusten 

syntyhetkellä tai sairaus tai tapaturma ei ole alkanut vakuu-
tuksen voimassaoloaikana 

 eläimen menettämistä, kun eläin on täyttänyt kymmenen 

vuotta. 

   

 

 
Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita? 

Korvausta ei makseta esimerkiksi  

 nivelten ja luuston kasvuhäiriöistä aiheutuneista kustannuk-
sista  

 keisarinleikkauksen, tiineyden hoidon, synnytyksen ja vale-
raskauden kustannuksista 

 muusta kuin tapaturmasta johtuvasta hammas- tai ienhoi-

dosta  

 tuhkaus- ja hautauskustannuksista 

 koiran vakuutuksenottajalle tai hänen perheelleen aiheutta-

masta esine- tai henkilövahingosta  

 koiran hoitajalleen tai hänen perheelleen aiheuttamasta esi-
nevahingosta 

 koiran hoitolaitokselle tai sen henkilökunnalle aiheuttamasta 
vahingosta 

 koiran ansiotoiminnassa aiheuttamasta vahingosta 

 laskutuskuluista, lausuntopalkkioista tai virallisten terveys-
tutkimuksen kustannuksista 

Eläinvakuutus  
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja 

Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike Tuote: If Eläinvakuutus 
 

 

 

Tämä tuotetietoasiakirja antaa yleiskuvan vakuutuksesta ja siihen saatavilla olevista turvista. Täydelliset tiedot löytyvät vakuutusehdoista ja -oppaasta. 
Oman vakuutuksesi sisältö riippuu vakuutukseesi valitsemistasi turvista. Voit tarkistaa vakuutusturvasi sisällön vakuutuskirjastasi. 

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä? 

Eläinvakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka antaa turvaa koirallesi ja kissallesi. Eläinvakuutuksen laajuuden voit valita vakuutusyh-
tiön tarjoamista vaihtoehdoista.  



 

 

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike 

If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland 

Osoite: PL 4, 00025 IF 

Y-tunnus: 1602149-8 

 Käyntiosoite: Keilasatama 2, 02150 Espoo 

Kägelhamnen 2, 02150 Esbo 

Puhelin: 010 19 19 19 

 

 www.if.fi 

Email: asiakaspalvelu@if.fi 

If
 2

0
2

3
/0

1
 

  2/2   

 

     

 
Missä vakuutusturva on voimassa? 

 Vakuutus on voimassa Suomessa sekä tilapäisesti Pohjoismaissa, kaikkialla EU:ssa, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä. Tilapäisyys voi kes-

tää enintään yhden vuoden. Kuntoutusturva on voimassa ainoastaan Suomessa. 

     

 
Mitkä ovat velvoitteeni? 

Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot pyydetyistä asioista, mm. vakuutuksen kohteesta. 
Maksaa vakuutusmaksu ajallaan. 

Noudattaa suojeluohjeita. 
Ilmoittaa viipymättä havaitsemistani virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista. 
Vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa 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 If toimittaa laskut. 

     

 
Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 

Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja If sopivat vakuutuksen alkamisesta. Vakuutusturva on voimassa toistaiseksi. 

Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen irtisanomiseen. 
If päättää vakuutuksen, jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä. Tällöin vakuutus päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen 
lähettämisestä. 

Ifillä on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa.  

Eläinlääkärikulut, kuntoutusturva sekä vastuuturva ovat voimassa eläimen koko eliniän. Henkiturva päättyy sen vakuutuskauden lopussa, 
jonka aikana eläin täyttää kymmenen vuotta. 

     

 
Miten irtisanon sopimuksen? 

Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa.  
Irtisanominen tulee tehdä Ifille kirjallisesti. 
Määräaikaista vakuutusta ei voi irtisanoa, jos sen voimassaoloaika on alle 30 päivää. 

 


