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Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

Tuote: If Kotivakuutus

Ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat täydelliset tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Kotivakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka antaa turvaa kodillesi ja omaisuudellesi. Kotivakuutuksen laajuuden voit valita vakuutusyhtiön tarjoamista vaihtoehdoista.
Kotivakuutuksella voidaan vakuuttaa mm. omassa käytössä oleva asunto tai kiinteistö, vapaa-ajan asunto, sijoitusasunto, omaisuus joka ei automaattisesti sisälly kodin vakuutukseen, vastuu ja oikeusturva. Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus kattaa alla olevan listan mukaan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia omaisuusvahinkoja, jos turvat ovat saatavilla vakuutettavalle omaisuudelle ja valittu vakuutukseen.

Vakuutus ei kata esimerkiksi
eläimiä, moottoriajoneuvoja, asuntovaunuja, peräkärryjä, muita moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, vesialueita, laitureita tai rantarakenteita

Luonnonilmiöistä (esimerkiksi myrsky, rakeet, rankkasade ja tulva)
sekä tulipalosta, savusta, noesta, salamaniskusta ja räjähdyksestä aiheutuneet vahingot

yrityksen omaisuutta

LVI-laitteen rikkoutumisesta ja vuodosta aiheutuneet vahingot

vahinkoa, jossa riitauttamista ei voida osoittaa

tapaturmaista toiselle aiheutettua vahinkoa

Sähkölaitteen sähköilmiöstä (oikosulku, maasulku, ylijännite) aiheutunut sähkölaitteen rikkoutuminen
Varkaudesta tai ilkivallasta aiheutuneet vahingot

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Omaisuuden äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta
ja tuhoutumisesta aiheutuneet vahingot, kuten rikkoutuminen ja särkyminen

Korvausta ei makseta esimerkiksi

Asumisen keskeytymisestä aiheutuneet kustannukset
Vastuuturvasta korvataan toiselle aiheutetut äkilliset ja ennalta arvaamattomat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on lain mukaan
korvausvastuussa
Oikeusturvasta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset
asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun
käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa

Lisäturvat
Rakennuksen märkätilojen kosteusvahingot ja vesikattovuodosta aiheutuneet vahingot
Rakennuksen tuhoeläin- ja lahottajasienivahingot
Irtaimiston laajennus, jossa enimmäismäärät ovat korkeammat ja ikävähennykset maltillisemmat sekä alle 3500 euron ulkomaan matkatavaravahingoissa omavastuu on 50 euroa
Vuokralaisen huoneiston kiinteälle sisustukselle tahallaan aiheuttama
äkillinen ja vuokranantajalle ennalta arvaamaton vahinko
Laajennettu vastuu, josta korvataan myös sellaisia vakuutetun toiselle
aiheuttamia vahinkoja, joista hän ei ole lain mukaan korvausvastuussa
Laajennettu oikeusturva, josta korvataan myös vastapuolelle tuomitut
oikeudenkäyntikulut
Oikeusturva asunnolle tai kiinteistölle ja vastuuturva kiinteistölle,
jotka eivät ole vakuutetun omassa käytössä

omaisuudelle tai esineelle rakennus-, suunnittelu-, asennus- tai muusta
vastaavasta virheestä aiheutuneesta vahingosta
hitaasti kehittyvästä tapahtumasta, lämpötilanvaihteluista, pakkasesta
tai jäästä aiheutuneesta vahingosta
omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta
urheiluvälineen rikkoutumisesta, kun sitä käytetään tarkoitukseensa
eläimen käyttäytymisestä aiheutuneesta vahingosta
Oikeusturvasta ei korvata esimerkiksi
vahinkoa, jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys tai joka liittyy vakuutetun ammatinharjoittamiseen tai ansiotoimintaan
muuhun kiinteistöön kuin vakuutetun omassa käytössä olevaan asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon liittyvää vahinkoa
vahinkoa, jos vakuutus on vakuutustapahtuman syntymisajankohtana
ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta ja riidan, vaatimuksen tai
syytteen peruste ei ole syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana
Vastuuturvasta ei korvata esimerkiksi
asunto-osakeyhtiöön kuuluvan asunnon kiinteälle sisustukselle tai vakuutetun yksityiseltä henkilöltä vuokraamalle irtaimelle aiheutunutta
vahinkoa
vakuutetun työharjoittelussa tai tuloa hankkiessa aiheuttamaa vahinkoa
vakuutetun hallussa olleelle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa
vahinkoa omaisuudelle, jonka vakuutettu on ottanut valmistaakseen,
asentaakseen, korjatakseen, kuljettaakseen tai säilytettäväkseen taikka
muulla tavoin käsitelläkseen tai huolehdittavakseen
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Maa- ja metsätalouden vastuu- ja oikeusturva

Missä vakuutusturva on voimassa?
Kotivakuutus on kunkin esineen kohdalla voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa sekä tilapäisesti kaikkialla maailmassa enintään yhden vuoden
ajan, mikäli vakuutuskirjassa ei ole muuta mainintaa.
Vastuuturva on voimassa Suomessa sekä tilapäisesti enintään yhden vuoden kaikkialla maailmassa.
Oikeusturva on voimassa Pohjoismaissa sekä matkustamisen liittyvissä asioissa kaikkialla maailmassa enintään yhden vuoden kestävällä matkalla.
Mikäli vakuutuksenottaja ei asu Suomessa, vakuutus on voimassa vain Suomessa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot pyydetyistä asioista, mm. vakuutuksen kohteesta ja sen käytöstä sekä kohteen omistajista ja haltijoista.
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 voi päättää vakuutuksen, jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä. Tällöin vakuutus päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.
Ifillä on lisäksi oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa.
Määräaikainen vakuutus päättyy sovittuna ajankohtana ilman eri ilmoitusta.

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

