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LAAJAPLUS

– markkinoiden kattavin kotivakuutus
LaajaPlus on If Kotivakuutuksen laajin turvataso ja samalla markkinoiden kattavin kotivakuutus.
Se tarjoaa ainutlaatuista turvaa sekä rakennukselle että kodin irtaimistolle. Jos vaihdat kotivakuutuksesi toisesta vakuutusyhtiöstä Ifin LaajaPlus-turvaan, lupaamme korvata vähintään sen, minkä
nykyinen kotivakuutuksesi.

Kunnon koti -palvelu

Omakotitalon LaajaPlus-turvaan sisältyy maksuton Kunnon koti -palvelu, joka auttaa sinua ehkäisemään vahinkoja ja ennakoimaan kotisi korjaustarpeita. Osana palvelua rakennusalan ammattilainen tarkastaa omakotitalosi kunnon neljän vuoden välein ja antaa siitä kirjallisen raportin. Lisäksi
käytössäsi on puhelinpalvelu, jossa ammattilaiset vastaavat talosi ylläpitoon liittyviin kysymyksiin.
Tarkastuksesta ja puhelinpalvelusta vastaa Ifin yhteistyökumppani Anticimex.

LAAJAPLUS RAKENNUKSELLE
Vesikattovuodot, märkätilan kosteusvauriot sekä tuhoeläimet ja lahottajasienet voivat aiheuttaa mittavia tuhoja
rakenteille. Rakennuksen LaajaPlus antaa turvaa näiden
vahinkojen varalle.
VESIKATON VUOTOVAHINGOT

LAHOTTAJASIENIVAHINGOT

LaajaPlus-turva korvaa lahottajasienien rakennuksen rakenteille aiheuttamat vahingot, esimerkiksi kun lahottajasieni
on vaurioittanut alapohjan kantavia rakenteita tai seinärakenteen runkotolppia. Turvasta ei korvata pelkästään
pinnoitteille aiheutuneita vahinkoja, kosmeettista haittaa
eikä homeen aiheuttamia vaurioita.

LaajaPlus-turva korvaa muita turvatasoja laajemmin
kosteusvahinkoja, joissa sade- tai sulamisvesi on läpäissyt
vesikaton ja kastellut rakenteita. Turva ei kata itse vesikattorakenteiden vaurioita, vaan mm. lämmöneristeille,
höyrynsululle, huoneen katon rakenteille, pinnoitteille sekä
alapuolisille rakenteille aiheutuneita vahinkoja.
MÄRKÄTILOJEN KOSTEUSVAHINGOT

LaajaPlus-turva korvaa muita turvatasoja laajemmin
vahinkoja, joissa vesi on läpäissyt märkätilan vedeneristeen
ja vaurioittanut rakenteita. Turva ei kata vedeneristeen,
pinnoitteiden eikä kalusteiden korjaamista tai uusimista,
vaan mm. vedeneristeen alla tai takana olevien rakenteiden
vaurioita sekä purku- ja kuivauskustannuksia.
TUHOELÄINVAHINGOT

LaajaPlus-turvasta korvataan tuhoeläinten kodin rakenteille
aiheuttamia vahinkoja. Turva kattaa mm. hiirien, rottien ja
tuhohyönteisten aiheuttamat vahingot. Pelkkiä kosmeettisia
haittoja tai pinnoitteiden vahinkoja ei kuitenkaan korvata.
Turvasta ei myöskään korvata tuhoeläinten hävittämiskustannuksia, mutta saat asiakasetuna maksutonta puhelinneuvontaa, materiaaleja tuhoeläinten hävittämiseen ja
tuholaistorjujan paikan päälle tarpeen mukaan. Tuhoeläintorjuntapalvelun toteuttaa yhteistyökumppanimme
Anticimex Oy.

Rakennuksen
LaajaPlus-turva

RAKENNUKSEN LAAJAPLUS-TURVA ON
MARKKINOIDEN LAAJIN, SE KORVAA MYÖS

✓ vesikattovuotojen aiheuttamia tuhoja
✓ märkätilojen kosteusvaurioita
✓ tuhoeläinten ja lahottajasienien
aiheuttamia vahinkoja.

KORVAAMISEN PERUSTEITA RAKENNUKSEN
VAHINGOISSA
– Vahingon tulee olla syntynyt ja todettu vakuutuksen
voimassaoloaikana
– Enimmäiskorvaus on 15 000 euroa
– Vahingon syyn selvittelykustannukset maksetaan vain
jos rakennuksesta löytyy korvattava vahinko
– Asumisen keskeytystä maksetaan enintään kolmen
kuukauden ajalta

LAAJAPLUS-TURVAN MYÖNTÄMINEN JA
VOIMASSAOLO RAKENNUKSELLE
LaajaPlus-turvatason saat
– enintään 30 vuotta vanhalle omakotitalolle sekä ympärivuotiseen käyttöön soveltuvalle huvilalle
– yli 30 vuotta vanhalle omakotitalolle ja ympärivuotiselle
huvilalle, jos kohteelle on tehty ennakkotarkastus
Jos omakotitalosi tai huvilasi on yli 30 vuotta vanha, turvan
myöntämisestä päätetään ennakkotarkastuksen jälkeen.
Omakotitalon ja ympärivuotisen huvilan LaajaPlus-turva on
voimassa 40 vuotta rakennusvuodesta. Jos LaajaPlus-turva
on myönnetty ennakkotarkastuksen perusteella, se on
voimassa 20 vuotta tarkastusvuodesta.

LAAJAPLUS IRTAIMISTOLLE
LaajaPlus turva myönnetään kodin irtaimistolle ja se tarjoaa
tavallista suuremmat enimmäiskorvausmäärät ja maltillisemmat ikävähennykset.
Yksittäinen esine korvataan jopa 17 000 euroon asti, arvoomaisuus 50 000 euroon asti ja polkupyörä 5 000 euroon
asti, sekä rahaa vakuutuspaikassa 500 euroon asti.
Maltillisempi ikävähennyskäytäntö merkitsee, että kannettavia tietokoneita, tabletteja, matkapuhelimia ja niitä
vastaavia laitteita korvattaessa ikävähennystyä ei tehdä
käyttöönottovuodelta eikä kahdelta seuraavalta vuodelta.
Muuta ehtokohdassa 6.2.3.3 mainittua omaisuutta
korvattaessa ei tehdä ikävähennyksiä käyttöönottovuodelta
eikä kolmelta seuraavalta vuodelta.

LaajaPlus kattaa myös matkatavarat ulkomaan matkoilla
3 500 euroon asti 50 euron omavastuulla enintään 45
vrk:n matkalla. Lisäksi LaajaPlus sisältää golfin Hole in one
-vakuutusturvan.

LAAJAPLUS-OMAVASTUU
Korvattavasta vahingosta vähennetään valittu omavastuu.

LAAJAPLUS-TUOTELUPAUS
Kun otat meiltä LaajaPlus-tason kotivakuutuksen
lupaamme korvata vähintään sen, minkä nykyinen
kotivakuutuksesi. Jos siis edellinen toisen yhtiön
vakuutuksesi olisi korvannut sattuneen vahingon,
myös me korvaamme sen, vaikka se ei kuuluisi Ifistä
ottamaasi LaajaPlus-kotivakuutukseen.
Tuotelupaus on voimassa kaksi vuotta vakuutuksen
alkamisesta. Tuotelupaus on voimassa edellisessä
yhtiössäsi siirtohetkellä voimassa olleen vakuutuksesi
ja vakuutusehtojen mukaan. Vahingon tulee tapahtua
ja se pitää todeta tuotelupauksen voimassaoloaikana.
Maksamme lisäkorvauksen, kun LaajaPlus-turvamme
korvaus on ollut sinulle huonompi kuin edellisen
yhtiösi korvaus olisi ollut. Lisäkorvausta ei kuitenkaan
makseta Ifin ja edellisen yhtiösi omavastuueroista tai
jos olet itse rajoittanut enimmäiskorvausmäärää.
Sinun tulee osoittaa meille, että edellinen yhtiösi olisi
korvannut kyseisen vahingon laajemmin, siirtohetkellä
voimassa olleen vakuutuskirjasi ja vakuutusehtojen
mukaan. Eron tulee selvitä vakuutuskirjasta tai
vakuutusehdoista.

ESIMERKKI: Sinulla on vuonna 2014 ostettu polkupyörä,

joka varastetaan vuonna 2018. LaajaPlus-kotivakuutuksesta korvataan 91 % uuden pyörän hinnasta, koska 9 %:n
ikävähennys tehdään vain viimeiseltä vuodelta. Laaja-kotivakuutuksesta korvataan 64 % uuden pyörän hinnasta,
sillä ikävähennys tehdään neljältä vuodelta.

Tämä opas ei ole kattava selvitys If Kotivakuutuksen LaajaPlus-turvatasosta. Tutustu myös vakuutusehtoihin,
yleisiin sopimusehtoihin ja If Etuohjelmaan if.fi/etuohjelma. Mahdolliset vahingot korvataan niiden mukaisesti.

ETUJA JO
KOTIVAKUUTUKSELLA

AINUTLAATUISET
asiakasetusi Ifissä

sillä omavastuuosuutta useimmissa vahingoissa.

• Korkeimmalla tasolla saat halutessasi Oman palveluneuvojan.
• Pääset Etuohjelmaan jo pelkällä kotivakuutuksella, 		
kun otat käyttöön sähköisen vakuutuspostin Omille
sivuillesi.

VAKUUTUKSENANTAJA

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
Rekisteröity kotipaikka Tukholma, Y-tunnus 1602149-8
Niittyportti 4, 02200 Espoo, puh. 010 15 15 15 (vaihde)
If Asiakaspalvelu puh. 010 19 19 19
Vakuutuksenantaja tai sen asiamies eivät anna vakuutussopimuslain
mukaisia henkilökohtaisia suosituksia vakuutuksista.
VAKUUTUKSENANTAJAN ASIAMIES

Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA,
kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9, puh. +358 9 1651
Toimii If Vahinkovakuutus Oyj:n Suomen sivuliikkeen, Nordea
Henkivakuutus Suomi Oy:n ja Nordea Vakuutus Oy:n asiamiehenä.
Asiamies on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin ja rekisteröintitiedot voi tarkistaa Finanssivalvonnan
sivuilta www.fiva.fi.
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, kuuluu Sampo-konserniin,
jonka emoyhtiö Sampo Oyj omistaa yli 20 % Nordea Bank AB:sta.
Asiamiehen myyntipalkkio perustuu myytyjen vakuutusten määrään.

VAKUUTUS- JA VAHINKOASIAT HELPOSTI
JA NOPEASTI
• Voit ostaa vakuutukset nopeasti ja kätevästi verkkokaupasta osoitteesta if.fi.
• Omat sivut on Ifin asiakkaiden nettipalvelu, jossa hoidat
vakuutus- ja vahinkoasiasi helposti.
• 90 % asiakkaistamme on erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä
korvauspalveluumme.

KULUTTAJANSUOJA
If Asiakasvaltuutettu ottaa asiasi uudelleen käsittelyyn, jos olet
vakuutuksenottajana tai korvauksenhakijana päätökseen tyytymätön.
Toimita tiedot asiasta kuuden kuukauden kuluessa päätöksestä
asiakasvaltuutettu@if.fi tai Asiakasvaltuutettu, PL 2018, 20025 IF.
Ratkaisusuosituksia vakuutuksenantajan tai asiamiehen menettelystä
antavat Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (www.fine.fi), Kuluttajariitalautakunta (www.kuluttajariita.fi) tai liikennevakuutuslain
mukaisten korvausasioiden osalta Liikennevahinkolautakunta
(www.liikennevahinkolautakunta.fi). Asia voidaan myös saattaa
tuomioistuimen käsiteltäväksi nostamalla kanne käräjäoikeudessa.
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja noudattaen kulloinkin
voimassaolevaa vakuutus- ja tietosuojalainsäädäntöä ja huolehdimme
muutoinkin asiakkaidemme yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja vakuutusasioiden hoitamista varten vakuutuksen elinkaaren eri vaiheissa, kuten
vakuutussopimusta tehtäessä, vakuutuskauden aikana sekä korvauskäsittelyssä. Tietoja hankimme asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan
tahoilta, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. Käytämme asiakasrekisteriämme myös asiakkaillemme
suunnattavaan markkinointiin.
Emme luovuta tietoja sivullisille ilman asiakkaan suostumusta, ellei
tietojen luovuttaminen perustu lain säännökseen. Tallennamme vakuutusja korvauspuhelinpalvelun puheluja varmistaaksemme asiakkaan kanssa
käydyn keskustelun sisällön, kun kysymyksessä on esimerkiksi sopimuksen
tekeminen tai vahinkoasioihin liittyvä neuvonta. Käytämme puhelintallenteita myös palveluidemme laadun kehittämiseksi. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy osoitteesta: www.if.fi/henkilotietojen-kasittely.

If Asiakaspalvelu: Omat sivut osoitteessa if.fi, puh. 010 19 19 19 (pvm/mpm)
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• Vakuutuksista alennusta jopa 15 %.
• If Omavastuurahaa vahingottomilta vuosilta jopa
40 euroa vuodessa, 200 euroon asti. Voit pienentää

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, Y-tunnus 1602149-8, If Skadeförsäkring AB (publ), 10680 Tukholma Ruotsi, Org. nr. 516401-8102.

IF ETUOHJELMA PALKITSEE JA PALVELEE

