
se epÄkimurantti
vakuutusyhtiÖ.

Tervetuloa vakuuttavien 
etujen piiriin 
ANTERO KETOLA KERTOO MIKSI JÄSENEN KANNATTAA OLLA IFIN ASIAKAS 

ILMOITUSLIITE

• Koko perhe hyötyy jäsenyydestäsi
• Matkavakuutus pelastaa tiukasta paikasta
• Testaa tietosi henkivakuutusvisassa

LIITTO ON 

VAKUUTTANUT SINUT, 

TUNNETKO ETUSI?



loitetaan vakuutuksilla, jotka Teollisuusliitto 
on ottanut jäsentensä eduksi, Antero Ketola 
aloittaa. 

Matkustajavakuutus kattaa jäsenet ja samalla mat-
kalla heidän mukanaan reissaavat alle 20-vuotiaat 
lapset ja lapsenlapset. Kun sairastuu tai loukkaan-
tuu vapaa-ajan matkalla ulkomailla, pääsee lääkäriin 
veloituksetta liiton jäsenkorttia vilauttamalla, aina-
kin Ifin sopimuslääkäreillä ja -sairaaloissa. 

Tapaturmavakuutus kattaa pysyvän vammautu-
misen lisäksi tapaturmien hoitokuluja. Liiton jäsen 
pääsee nopeasti lääkäriin. 

Järjestövakuutus on turvana kaikissa liiton tilaisuuk-
sissa sattuvien vahinkojen varalle. 

OMAT SIVUT -VERKKOPALVELU 
24/7 JA OMA PALVELUNUMERO 
If Mobiili on sovellus, jonka avulla hoidat vakuutusasioi-
tasi missä ja milloin tahansa. Voit ilmoittaa vahingosta, 
tarkistaa vakuutusturvasi, siirtyä verkkokauppaan tai olla 
yhteydessä asiakaspalveluun. Matkavakuutustodistuskin 
kulkee aina mukana. Lataa If Mobiili älypuhelimeesi tai 
tablettiisi ja ota palvelu käyttöön seuraamalla sovelluk-
sen ohjeita!

Lataa App Storesta tai Google Playsta

Ifillä on pitkä historia yhteistyöstä eri liittojen kanssa. Teollisuusliiton kanssa 
on tehty yhteistyötä reilun vuoden ajan. Mutta minkälaisia etuja liiton jäsenet 
pääsevät nauttimaan? Kysyimme Antero Ketolalta, kumppanuuksista vastaa-
valta johtajalta Ifistä. 

Jäsenvakuutuksen konkreettiset edut
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A Liiton ottamat vakuutukset ovat kuitenkin vain yksi 
osa yhteistyötä. Vähintään yhtä tärkeä osa on kaikki 
muut edut ja palvelut, joita liiton jäsen Ifiltä saa.

ETUJA JA ERINOMAISTA PALVELUA JÄSENILLE 
Keskittämällä vakuutukset Ifiin Teollisuusliiton jäsen 
voi saada jopa 16 % jatkuvan edun vakuutusmak-
suista. Sen lisäksi jäsen hyötyy omavastuurahasta, 
joka kasvattaa käteen jäävää korvaussummaa vahin-
gon sattuessa. 

Etujen lisäksi kyse on myös palvelusta, Ketola muis-
tuttaa. 

– Ifin korvauspalvelu on tutkitusti Suomen parasta*. 
Teollisuusliiton jäsenenä olet oikeutettu maksutto-

maan If Terveysneuvontaan, josta saat vastauksia tervey-
teen liittyviin kysymyksiisi vuorokauden ympäri. Kaskova-
kuutusasiakkaamme saavat maksutonta apua tien päällä 
24/7. Omakotitaloasukkaat voivat saada meiltä apua talon 
kunnossapitoon liittyen, Ketola listaa muutamia etuja.

Yhtä asiaa hän haluaa korostaa. Henkivakuutus on tarpeel-
linen ihan kaikille ja erityisen tärkeä, jos on lainaa tai lapsia. 
Se turvaa perheen elintasoa pahimman sattuessa.

– Teollisuusliiton jäsenillä ja heidän puolisoillaan on mah-
dollisuus saada henkivakuutus tavallista edullisemmin. 
Haluamme varmistaa, että kuolemankin sattuessa liiton jä-
senet tai heidän läheisensä voivat jatkaa elämäänsä ilman 
suurempia taloudellisia huolia, Ketola painottaa.

MITÄ TARKOITTAA ”EPÄKIMURANTTI VAKUUTUSYHTIÖ”? 
Ketolan mukaan If on epäkimurantti, koska se haluaa teh-
dä asiakkaidensa elämästä vakuutusten avulla helpompaa 
ja turvallisempaa. Lisäksi asioimisen tulee olla mahdolli-
simman sujuvaa ja yksinkertaista. 
Vakuutusten hankkimisen ja niiden ymmärtämisen tulee 
olla helppoa, vaikka taustalla olisikin monimutkaisia pro-

ANTERO KETOLA

Kumppanuuksista 

vastaava johtaja

sesseja. On meille erittäin tärkeää, että jäsen on tietoinen 
vakuutusturvastaan ja eduistaan, ja että asiointi on mah-
dollisimman sujuvaa. 

– Meidän tehtävämme on varmistaa, että kaikki asiakkaam-
me ovat oikein vakuutettuja. Se tarkoittaa, että käymme 
liiton jäsenen kanssa hänen elämäntilanteensa läpi ja 
varmistamme, että vakuutukset vastaavat henkilökohtais-
ta tarvetta. Ja kun vahinko sattuu, me myös autamme. Se 
tarkoittaa ripeää vahinkopalvelua ja apua asioiden saatta-
misessa kuntoon.

OMAT SIVUT -VERKKOPALVELU 24/7 JA  
OMA PALVELUNUMERO 
Teollisuusliiton jäsenillä on käytössä Omat sivut -verkko-
palvelu, joka palvelee kellon ympäri. Omilla sivuilla näkee 
myös liiton jäsenilleen ottamat vakuutukset ja saa kätevästi 
tarvittavat matkavakuutustodistukset.

Lisäksi If palvelee liiton jäseniä viikon jokaisena päivänä, 
arkisin 8–20 sekä la–su 10–16.
Teollisuusliiton jäsenille on oma palvelunumero,  
010 19 19 95, jossa hoidetaan vakuutusasiat kuntoon. 

– Älä epäröi olla yhteydessä. Me olemme olemassa sinua 
varten, Ketola muistuttaa lopuksi.

“Älä epäröi olla yhteydessä. Me 
olemme olemassa sinua varten”

* Vertailututkimus asiakkaiden tyytyväisyydestä vakuutusyhtiönsä korvauspalveluun: Kuinka tyytyväinen olit vahinkojesi käsittelyyn. Nettipaneeli, n=2613, 
joista Ifin asiakkaita 165. 12/2016–01/2017, Kantar TNS.



Koko perhe hyötyy  
jäseneduista ja  
hyvästä turvasta
Jäsenyydestä et hyödy vain sinä, kaikki perheessäsi saavat etuja.  
Hyvä vakuutusturva tuo mielenrauhaa ja auttaa vahingon sattuessa – 
ja vakuutusmaksuissa säästämäsi rahan voit käyttää vaikka perheen 
yhteiseen lomaan.

Palvelemme sinua

24/7
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eollisuusliiton jäsenenä voit 
hyödyntää jäsenetuja ja hank-
kia kattavat vakuutukset sekä 

itsellesi, puolisollesi että lapsillesi. 
Oli kyse sitten eläimistä, kodista, au-
tosta, veneestä, ihmisestä itsestään 
tai perheenjäsenistä – me varmis-
tamme, että asiat sujuvat vahin-
kojenkin sattuessa. Teemme asiat 
helpoksi ja yksinkertaiseksi, jotta 
sinulle jää enemmän aikaa nauttia 
elämästä. 

Olemme koonneet Teollisuusliiton 
jäsenen vakuutusedut tämän au-
keaman oikeaan laitaan. Siinä on 
kuitenkin vain osa kaikista eduista, 
joita saat Ifin asiakkaana. 

Lue lisää osoitteessa:  

if.fi/teollisuusliitto

T

ETUSI PÄHKINÄNKUORESSA
Teollisuusliiton sinulle ottamasta  Liittovakuutuksesta on hyötyä, jos sai-
rastut tai loukkaannut matkalla tai jos sinulle sattuu vapaa-ajalla tapatur-
ma. Vakuutukseen kuuluvat:

• Vapaa-ajan matkustajavakuutus
• Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
• Luottamushenkilön Liittovakuutus

IF ETUOHJELMAN EDUT KASVAVAT ASIAKKUUTESI MUKANA
Liiton jäsenenä pääset mukaan If Etuohjelmaan pelkällä koti- tai kaskova-
kuutuksella, ja saat pysyvän alennuksen vakuutuksistasi. Edut kasvavat 
asiakkuutesi mukana, ja saat korkeimmalla tasolla peräti 16 % alennusta 
vakuutusmaksuistasi.

HYÖDYNNÄ MYÖS REILUT PRIMUS-JÄSENETUSI
Suomen edullisin Primus-henkivakuutus ja -tapaturmavakuutukset ovat 
Teollisuusliiton sinulle neuvottelema etu. Henkivakuutus antaa turvaa sekä 
sairauden että tapaturman aiheuttaman kuoleman varalle. Se on helppo 
ottaa, terveenä ja työkykyisenä saat vakuutuksen ainoastaan terveydenti-
lailmoituksen allekirjoittamalla. 

HENKIVAKUUTUS TURVAA PERHEESI ELINTASON, 
JOS SINULLE SATTUISI PAHIN
Oletko miettinyt miten selviäisit arjesta, jos perheesi tulotaso putoaa? 
Teettämäämme tutkimukseen vastanneista jopa 57 % joutuisi taloudellisiin 
vaikeuksiin, jos menettäisi puolisonsa. Henkivakuutus kannattaa hankkia 
erityisesti silloin, jos perheessäsi on lapsia tai lainaa.

VALITSE TAPATURMATURVA OMAN ELÄMÄNTILANTEESI MUKAAN
Primus-tapaturmavakuutus aikuiselle Liittovakuutuksen tarjoaman turvan 
lisäksi on joustava ja edullinen vaihtoehto. Jäsenenä voit rakentaa sinulle 
ja puolisollesi sopivan paketin omien tarpeidenne mukaan.

Lapsen Primus-tapaturmavakuutus on edullinen perusvakuutus lapselle. 
Se on voimassa alle 25-vuotiailla 24/7 ja kattaa myös kilpaurheilussa sattu-
neet tapaturmat 18 ikävuoteen asti. 

ILMAINEN LISÄETU - SELVIYTYMISTURVA
Uusiin Primus-henki- ja -tapaturmavakuutuksiin saat veloituksetta lisäetu-
na 2 000 euron Selviytymisturvan kuoleman varalle.

Jäsenenä voit rakentaa sinulle ja puolisolle sopivan paketin omien tarpei-
denne mukaan Primus-vakuutuksilla ja If Henkilövakuutuksilla. Valitse 
Ifin ja Kalevan monipuolisista turvavaihtoehdoista ja vakuutusmääristä 
itsellesi sopivin. 

Tutustu tarkemmin jäsenetuihisi sivulla if.fi/teollisuusliitto.

alennusta 
henkivakuutuksesta!

Laske jäsenhintasi ja osta Primus-vakuutus kätevästi osoitteessa 
henkivakuutuskuntoon.fi

61%

Teemme asiat helpoksi ja  
yksinkertaiseksi, jotta sinulle jää enem-

män aikaa nauttia elämästä. 

* Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n viimeisin hintavertailu 9/2016) 
järjestöjäsenille myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. Järjestöalen-
nus myönnetään jatkuvana. Alennuksen suuruus tarkistetaan vuosittain, jolloin sen suuruus voi muuttua.



Pelastajat  
ympäri maailman
Kun matkustat, mitä tahansa voi sattua. Ja monesti sattuukin. Oli kysees-
sä sitten korvatulehdus tai vakavampi tapaus,  matkavakuutus on todelli-
nen pelastus. 

yvät uutiset heti alkuun: sinulla on jo matkavakuutus. 
Teollisuusliiton jäsenenä sinulla on nimittäin jatkuva 
matkavakuutus koti- ja ulkomailla ympäri vuoden. Miksi 

matkavakuutus on sitten niin tärkeä? Koska olemme tottu-
neet lähestulkoon ilmaiseen terveydenhuoltoon, emme tule 
ajatelleeksi, että yksinkertainen sairastuminen tai kotiin-
kuljetus voi pahimmillaan maksaa satoja tuhansia euroja. 
Korvausasiantuntijamme Anne Koivisto kertoo pari tyypillistä 
esimerkkiä matkavakuutuksen antamasta avusta. 

SYDÄNKOHTAUS KREETALLA: HINTA 53 000 € 

Pekka lähti jokavuotiselle matkalle Kreetalle. Matkan toiseksi 
viimeisenä iltana Pekkaa alkoi yhtäkkiä ahdistaa ja kun tila 
paheni, vaimo toimitti Pekan sairaalaan. Siellä hänellä todet-
tiin sydäninfarkti ja hoito aloitettiin heti. Pallolaajennuksen 
jälkeen Pekkaa hoidettiin, kunnes hänen tilansa oli lääkärin 
mielestä riittävän vakaa kuljetusta varten. Pekka ja vaimo 
lennätettiin ambulanssilennolla Suomeen, jossa hoitoa 
jatkettiin. Mies toipui, ja matkavakuutus korvasi hoitokulut. 
Sairaalahoito Kreetalla maksoi 22 000 € ja lento Suomeen 31 
000 €. Ilman Teollisuusliiton jäsenyyden tuomaa matkava-
kuutusta, Pekka olisi joutunut kustantamaan hoidon koko-
naan itse.  

KORVATULEHDUS VOI ESTÄÄ KOTIINPALUUN
Joskus arkisetkin sairaudet voivat estää lentokoneeseen 
nousun. Yksi niistä on korvatulehdus. On tavallista, että vii-
meisinä lomapäivinä lapsen korva tulehtuu runsaan uimisen 
seurauksena. Ennen kuin hoito alkaa vaikuttaa ja lääkäri 
antaa luvan lentää, ei voi palata kotiin. Käytännössä tämä 

tarkoittaa usein sitä, että muu perhe lähtee 
sovituilla lennoilla ja toinen vanhemmista 
jää sairaan lapsen kanssa lomakohteeseen 
vielä muutamaksi päiväksi. Liiton tarjoama 
vakuutus kattaa tuolloin lapsen hoidon, 
hotelliyöt ja uudet paluulennot molemmille. 

Teollisuusliiton matkavakuutus kattaa 
siis aina mukana matkustavat lapset ja 
lapsenlapset, joten hekin ovat turvattuja 
isovanhempien kanssa reissatessaan. 
Muistathan silti, että jos mukana 
matkustava, yli 18-vuotias innos-
tuu kokeilemaan matkan päällä 
kovin riskialttiita lajeja, ei va-
kuutus välttämättä korvaa 
sattuneita vahinkoja. 
Ota tällöin hänelle 
oma, erillinen va-
kuutus. Ja tietenkin, 
muista aina vakuut-
taa myös puolisosi. 

SUMMARY IN ENGLISH 

THE SIGNIFICANCE OF UNION INSURANCE  PAGES 2–3
Members of the Industrial Union benefit from the many insur-
ances already provided for them by the Union such as travel and 
accident insurance, but there are also other, considerable advan-
tages offered by If, including lower prices and great service.

BENEFITS FOR THE WHOLE FAMILY   PAGES 4–5
One of the key benefits of being a member of the Industrial Union 
is Primus Life Insurance, the cheapest Life Insurance policy* in 
Finland. While Life Insurance is extremely important especially 
for families with small children or loans, extra accident insurance 
might also be worth looking into.

RESCUERS AROUND THE GLOBE  PAGES 6–7
Travel insurance, which you have as a member, is a must when 
travelling abroad. The cost of having a cardiac attack in Greece can 
be 53 000 € without insurance. Your Union travel insurance also 
covers any children or grandchildren under 20 years accompany-
ing you.

For more information on your insurance policies and benefits 
visit if.fi/teollisuusliitto (in Finnish) or call 010 19 19 95 (choose 
“9” for service in English).

SAMMANDRAG PÅ SVENSKA

BETYDELSEN AV FÖRSÄKRING GENOM FACKET   SIDORNA 2–3
Medlemmar i Industrifacket drar nytta av de många försäkringar 
som de redan har genom facket, till exempel rese- och olycksfalls-
försäkringar, men det finns också andra fördelar som If erbjuder, 
bland annat lägre priser och bra service.

FÖRDELAR FÖR HELA FAMILJEN   SIDORNA 4–5
En av de viktigaste fördelarna med att vara medlem i Industri- 
facket är Primus livförsäkring, den billigaste livförsäkringen*  
i Finland. Även om livförsäkringar är oerhört viktiga, särskilt för fa-
miljer med små barn eller lån, kan det också vara värt att överväga 
en extra olycksfallsförsäkring.

ASSISTANS JORDEN RUNT  SIDORNA 6–7
Reseförsäkring, som du har som medlem, är ett måste när du 
reser utomlands. Kostnaden för en hjärtinfarkt i Grekland kan 
uppgå till 53 000 € utan försäkring. Din reseförsäkring via facket 
täcker även eventuella barn eller barnbarn under 20 år som följer 
med dig.

För mer information om dina försäkringar och förmåner, besök 
if.fi/teollisuusliitto (på finska) eller ring 010 19 19 95.
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Asiantuntijana Anne Koivisto

LIITON JÄSENKORTTI MATKAVAKUUTUSKORTTINA
Teollisuusliiton jäsenkortti toimii matkavakuutuskorttinasi. Pidä kortti siis mukanasi ja 
saatavilla aina kun matkustat, jotta voit näyttää sitä tarvittaessa heti sairaalassa tai lää-
käriasemalla. Jäsenkortista löydät Ifin tärkeät puhelinnumerot ja Yhdysvaltojen yhteis-
työkumppanin yhteystiedot, jos tarvitset neuvoja tai apua.

      Lue lisää: if.fi/teollisuusliitto
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H

*  The Finnish Financial Bureau’s (FINE) latest price comparison 9/2016. Försäkrings- och finansrådgivningens (FINE) senaste prisjämförelse 9/2016.



1. Miksi henkivakuutus otetaan?

A  Omaksi turvaksi
B  Läheisten turvaksi
C  Verotussyistä

2. Kuinka monella suomalaisella on henki-
vakuutus?

A  Lähes kaikilla
B  Joka toisella
C  Joka neljännellä

3. Mikä on tarvittava korvaussumma?

A  Puolison loppuelämän tulot 
B  Omat tulot ja yhteisten lainojen lyhen- 
 nykset vuoden ajaksi + jokaista lasta  
 kohden 20 000 €
C  Perheen yhteistulot viime vuodelta ja jäljellä  
 olevat lainasummat 

4. Paljonko 100 000 €:n henkivakuutus suun-
nilleen maksaa 25–55-vuotiaille Teollisuus-
liiton jäsenille?

A  10 €/kk
B  25 €/kk
C  50 €/kk

Henkivakuutusvisa
Testaa tietosi henkivakuutuksista!  

MAKSAA VAIN LEFFAHERKUT KUUSSA
Henkivakuutus

Tee pieni päätös, jolla voi olla valtava merkitys. Järjestöjäsenenä saat 
muutamalla eurolla kuussa henkivakuutuksen, joka turvaa perheesi 

toimeentulon pahimman sattuessa.

Mene osoitteeseen 

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn viimeisin hintavertailu 
09/2016) järjestöjäsenille myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Tutkitusti

SUOMEN
EDULLISIN*
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