Tietoa alkavasta vakuutuskaudesta / If Henkilövakuutus
HINNANTARKISTUKSET
Muutokset Liittovakuutuksen hinnoissa perustuvat maksamiemme korvausten kehitykseen.
Lisäksi vakuutusmääriä on tarkistettu vakuutusehtojen mukaisesti indeksillä. Hoitokuluturvissa ja Matkustajaturvissa
korotus on 1,62 %. Muissa henkilövakuutusturvissa korotus on 0,57 %.

MUUTOKSIA HENKILÖVAKUUTUKSISSA
Henkilövakuutusehtojen muutokset
Kaikissa Ifin henkilövakuutuksissa noudatetaan henkilövakuutusehtoa HEN 100.19. Matkavakuutuksen ehdot on
eriytetty omaksi ehdokseen MAT 120.1 ja matkavakuutuksia koskevat tekstit on poistettu henkilövakuutuksen ehdosta.
Vakuutusehtoja on selkeytetty.
Korvattaviin hoitokuluihin sisältyvän sairaalan hoitopäivämaksun päivittäinen enimmäiskorvausmäärä on 75 euroa
vuonna 2018 (ehtokohta 3.2).
Matkavakuutusehtojen muutokset
Kaikissa matkavakuutuksissa noudatetaan matkavakuutusehtoa MAT 120.1. Ehdot sisältävät aiemmin
henkilövakuutusehdoissa olleet matkavakuutusta koskevat asiat. Lisäksi ehtoja on selkeytetty ja tehty seuraavat
Liittovakuutuksiakin koskevat muutokset:
Ehtokohtaan on lisätty voimassaoloa selventäviä tekstejä. Tekstit eivät muuta voimassaoloa. (Ehtokohdat 1.1 ja 1.2)
Matkustajaturvan voimassaoloa on parannettu. Matkustajaturva on jatkossa voimassa ilman lisämaksua seuraavassa
toiminnassa:
• ohjattu sukelluskokeilu ja sukelluksen peruskurssi
• ohjattu enintään 4 tuntia kestävä lajikokeilu kiipeilylajeissa ja jäätikkövaelluksessa
• kuumailmapallolento ja benjihyppy
• tandemlento riippu- tai varjoliitimellä ja tandemhyppy laskuvarjolla
Lue tarkemmin vakuutusehdoista. Muutoksen johdosta voit siis matkallasi osallistua tällaiseen lajikokeilutyyppiseen
toimintaan ilman lisäturvan hankkimista matkavakuutukseen. (Ehtokohta 1.3.1)
Ehtoihin on lisätty toukokuussa 2017 voimaan tullut laajennus lapsenlapsien kuulumisesta isovanhempansa
Matkustajaturvaan. (Ehtokohta 2.1)
Ehtokohtaan matkan keskeytymisestä on tehty parannuksia: (Ehtokohta 3.1.3)
• Mikäli ulkomaanmatka keskeytyy jo Suomessa eikä vakuutettu pääse lainkaan matkakohteeseen, maksetaan
ennen matkan alkamista maksetun matkan hinnasta myös se osuus, jota 80 euron vuorokausikohtainen
korvaus ei riitä kattamaan.
• Korvausta voi saada myös sellaisesta matkan aikana käyttämättä jääneestä palvelusta, joka on ostettu vasta
matkan alkamisen jälkeen. Korvausta maksetaan vain siltä osin kuin vakuutettu ei ole saanut hyvitystä esim.
palveluntuottajalta.
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Ehtokohtaa matkalta myöhästymisestä on tarkennuttu siten, että korvausta maksetaan vain siltä osin kuin vakuutettu ei
ole saanut hyvitystä matkanjärjestäjältä tai muulta palveluntuottajalta. (Ehtokohta 3.1.4)
Ehtoihin on lisätty toukokuussa 2017 kaikkiin Matkustajaturviin sisällytetty uusi turva: Kriisiturva. Ehtoa on selvennetty
psykoterapian osalta siten, että sen korvaaminen Suomessa sattuneessa vahinkotapahtumasta edellyttää
hoitokulukorvauksen (3.1.1) voimassaoloa kotimaan matkalla. (Ehtokohta 3.1.7)
Ehtokohtaan on tuotu selvennykseksi teksti siitä, että tapaturmaksi ei voida katsoa vammaa, joka on aiheutunut ennen
kuin lapsi katsotaan virallisesti elävänä syntyneeksi. (Ehtokohta 4.6)
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