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Miksi laajaplus?

Ainutlaatuista turvaa 
omaisuudellesi

Tämä opas ei ole täydellinen selvitys If Kotivakuutuksen laajaplus-turvatasosta. Tutustu huolella tähän oppaaseen ja 
aina myös vakuutusehtoihin ja yleisiin sopimusehtoihin. Mahdolliset vahingot korvataan vakuutusehtojen mukaisesti.

1 Markkinoiden kattavin turva 
Laajaplus-turvatasolla korvaamme vähintään sen, minkä nykyinen 
kotivakuutuksesi. 

2 Korvausta mittavista vahingoista 
Korvaamme esimerkiksi vesikattovuotojen aiheuttamia tuhoja, 
märkätilojen kosteusvaurioita sekä tuhoeläinten ja lahottaja-
sienten aiheuttamia vahinkoja.

3 Kunnon koti -palvelu ja tuhoeläintorjunta maksutta 
Autamme ehkäisemään vahinkoja ja kartoittamaan kotisi korjaus-
tarpeita. Saat tarvittaessa apua myös tuhoeläinten hävittämiseen.

 Lisätietoa Laajaplus-vakuutuksesta if.fi/koti

https://if.fi/koti
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Laajaplus pähkinänkuoressa

Turva mittavien vahinkojen 
varalta
Laajaplus on If Kotivakuutuksen laajin turvataso ja samalla markkinoiden 
kattavin kotivakuutus.

Laajaplus-kotivakuutus tarjoaa ainutlaatuista turvaa kodillesi  
tai ympärivuotisessa käytössä olevalle mökillesi sekä kodin  
irtaimistolle. Jos vaihdat kotivakuutuksesi toisesta vakuutusyhtiöstä 
Ifin laajaplus-turvaan, lupaamme korvata vähintään sen, minkä 
nykyinen kotivakuutuksesi.

Rakennuksen laajaplus-turvasta korvataan myös 
vesikattovuotojen, märkätilan kosteusvaurioiden 
sekä tuhoeläinten ja lahottajasienten rakenteille 
aiheuttamia mittavia tuhoja. Irtaimistolle laajaplus 
tarjoaa puolestaan tavallista suurempia enimmäis-
korvausmääriä ja maltillisemmat ikävähennykset.

Ilmoita vahingosta 
ja seuraa vahinkosi 
käsittelyä kätevästi 
Omilla sivuilla. Käytät 
Omia sivuja helpoiten 
If Mobiililla.

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/asiakaspalvelu/verkkopalvelut/omat-sivut
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/asiakaspalvelu/verkkopalvelut/if-mobiili
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Mitä Laajaplus korvaa?

Tutustu rakennuksen ja 
irtaimiston turvaan
Laajaplus tarjoaa merkittävää lisäturvaa kodillesi ja tavaroillesi.  

Laajaplus kattaa tietysti myös kaiken, mitä If Kotivakuutuksen  
muilla turvatasoilla korvataan. Jos haluat tutustua If Koti- 
vakuutuksen kaikkiin turviin, löydät lisätietoa If Kotivakuutuksen 
vakuutusoppaasta. 

Laajaplus rakennukselle

Vesikaton vuotovahingot
Laajaplus-turva korvaa muita turvatasoja laajemmin kosteusvahinkoja, 
joissa sade- tai sulamisvesi on läpäissyt vesikaton ja kastellut rakenteita. 
Turvasta ei korvata itse vesikattorakennetta vaan sen alapuolella olevat 
vahingot, kuten vauriot lämmöneristeille, höyrynsuluille, huoneen katon 
rakenteille tai pinnoitteille.

Märkätilojen kosteusvahingot
Laajaplus-turva korvaa muita turvatasoja laajemmin vahinkoja, joissa  
vesi on läpäissyt märkätilan vedeneristeen ja vaurioittanut rakenteita. 
Korvaamme muun muassa vedeneristeen alla tai takana olevien raken- 
teiden vaurioita sekä purku- ja kuivatuskustannuksia. Turva ei kata  
vedeneristeen tai pinnoitteiden korjaamista eikä uusimista.
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Tuhoeläinvahingot ja tuhoeläinten torjunta
Laajaplus-turvasta korvataan tuhoeläinten talon rakenteille aiheuttamia 
vahinkoja. Turva kattaa muun muassa hiirien, rottien ja muiden tuhoeläin-
ten aiheuttamat vahingot. Pelkkiä kosmeettisia haittoja tai pinnoitteiden 
vahinkoja ei kuitenkaan korvata. Turvasta ei myöskään korvata tuho- 
eläinten hävittämiskustannuksia, mutta saat asiakasetuna maksutonta 
puhelinneuvontaa, apua tuhoeläinten hävittämiseen ja tuholaistorjujan 
paikan päälle tarpeen mukaan. Tuhoeläintorjuntapalvelun  
toteuttaa yhteistyökumppanimme Anticimex Oy.

Lahottajasienivahingot
Laajaplus-turva korvaa lahottajasienien rakennuksen rakenteille aiheut-
tamat 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.

Kunnon koti -palvelu
Omakotitalon laajaplus-turvaan sisältyy maksuton Kunnon koti -palvelu, 
joka auttaa sinua ehkäisemään vahinkoja ja ennakoimaan kotisi korjaus-
tarpeita. Osana palvelua rakennusalan asiantuntija tarkastaa omakoti- 
talosi kunnon neljän vuoden välein ja antaa siitä kirjallisen raportin.  
Lisäksi käytössäsi on puhelinpalvelu, jossa asiantuntijat vastaavat talosi 
ylläpitoon liittyviin kysymyksiin. Tarkastuksen ja puhelinpalvelun  
toteuttaa Ifin yhteistyökumppani Anticimex.

Laajaplus irtaimistolle

Isommat enimmäiskorvaukset
Laajaplus-turvassa seuraavat enimmäiskorvausmäärät ovat suuremmat 
kuin kotivakuutuksen muilla turvatasoilla. Yksittäinen esine korvataan  
laajaplus-turvasta jopa 17 000 euroon asti ja arvo-omaisuus  
50 000 euroon asti. Polkupyörän enimmäiskorvaus on 5 000 euroa ja 
rahaa vakuutuspaikassa korvataan enintään 500 euroa.
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Maltillisemmat ikävähenykset
Maltillisempi ikävähennyskäytäntö merkitsee, että kannettavia tieto- 
koneita, tabletteja, matkapuhelimia ja niitä vastaavia laitteita korvat- 
taessa ikävähennystä ei laajaplus-turvassa tehdä käyttöönottovuodelta 
eikä sitä seuraavalta vuodelta. Muissa vakuutusehdoissa määritellyissä 
esineryhmissä ikävähennyksiä ei tehdä käyttöönottovuodelta eikä kol-
melta seuraavalta vuodelta. Muilla kotivakuutuksen turvatasoilla ikävä-
hennys tehdään vuosittain käyttöönottovuotta lukuun ottamatta.

Esimerkki: Sinulla on vuonna 2017 ostettu polkupyörä, joka varastetaan 
vuonna 2021. 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.

Matkatavarat enintään 45 vrk ulkomaanmatkoilla
Laajaplus kattaa myös matkatavarat ulkomaan matkoilla 3 500 euroon 
asti 50 euron omavastuulla.

Hole in one -turva
Laajaplus sisältää golfin Hole in one -vakuutusturvan 850 euroon asti.
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Tärkeää tietoa Laajaplus-vakuutuksesta

Tutustu tuotelupaukseemme
Seuraavassa kerromme sinulle tärkeää tietoa vakuutusten myöntämisestä, 
voimassaolosta, tuotelupauksesta ja korvaamisen perusteista. 

Laajaplus-turva voidaan myöntää alle 30 vuotta vanhalle  
omakotitalolle sekä ympärivuotiseen käyttöön soveltuvalle mökille. 
Jos rakennukset ovat yli 30 vuotta vanhoja, turvan myöntä misestä 
päätetään ennakkotarkastuksen jälkeen. 

Irtaimiston laajaplus-turva myönnetään kaikkien kotien irtaimistolle. 
Mökin irtaimistolle laajaplus-turvaa ei myönnetä. 

Voimassaolo rakennukselle
Omakotitalon ja ympärivuotisessa käytössä olevan mökin 
laajaplus-turva on voimassa 40 vuotta rakennusvuodesta alkaen. Jos 
laajaplus-turva on myönnetty ennakkotarkastuksen perusteella,  
se on voimassa 20 vuotta tarkastusvuodesta alkaen. 

Korvaamisen perusteita rakennuksen vahingoissa
Laajaplus-turvasta korvataan rakennuksen vahinkoja seuraavin 
perustein:

• 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
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Omavastuu
Korvattavasta vahingosta vähennetään valittu omavastuu. 
Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan.

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 oma- 
vastuueroista 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.

Vakuutusmaksun maksaminen
Vakuutus pysyy voimassa, kun vakuutusmaksu maksetaan 
viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu,  
If irtisanoo vakuutuksen päättymään 14 vuorokauden kuluttua  
irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. 

E-laskulla voit maksaa laskusi 1, 2, 4 tai 12 erässä ilman lisäkuluja. 
Vaihtoehtoisesti voit saada maksuttoman laskun Omille sivuille tai 
paperilaskun postitse. Jos haluat maksaa useammassa kuin yhdessä 
erässä, perimme jokaisesta paperilaskusta 1,90 euroa/kpl. Lisätietoja 
osoitteesta if.fi/elasku.

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/asiakaspalvelu/verkkopalvelut/e-lasku
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If Etuohjelma palkitsee ja palvelee

Saat alennusta  
vakuutusmaksuista joka vuosi
Pääset etuohjelmaan mukaan jo yhdellä vakuutuksella. Ota täysi hyöty irti 
mainioista asiakaseduistamme. 

Edut kasvavat asiakkuutesi mukana. Saat etuja ja säästöjä  
jo pelkällä oman kodin kotivakuutuksella tai henkilö- tai  
pakettiauton kaskovakuutuksella, kun vastaanotat vakuu-
tuspostisi sähköisesti Omille sivuille. Samalla kun asiointisi 
helpottuu, säästät luontoa ja omaa aikaasi.

• Etuohjelman ensimmäisellä 
tasolla saat 10 % alennusta 
lähes kaikista vakuutuksistasi

• Toiselle tasolle pääset koti-  
ja kaskovakuutuksella, ja  
saat alennusta 15 %

• Kolmannelle tasolle pääset, 
kun sinulla on koti-, kasko- 
ja henkilövakuutus Ifissä. 
Kolmannella tasolla saat 
halutessasi Oman  
palveluneuvojan, joka 
huolehtii vakuutusasioistasi  
ja auttaa sinua pitämään 
vakuutusturvasi ajan tasalla 

 If Etuohjelma

 Etuja järjestöjen 
  jäsenille

 Etuja nuorelle

 Kokemuksia Ifistä

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/asiakasedut/if-etuohjelma
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/asiakasedut/etuja-jarjestojen-jasenille
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/asiakasedut/etuja-jarjestojen-jasenille
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/asiakasedut/etuja-nuorelle
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/asiakasedut/kokemuksia-ifista
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Vakuutuksenantaja
If Vahinkovakuutus Oyj  
Suomen sivuliike

Rekisteröity kotipaikka Tukholma  
Y-tunnus 1602149-8

Keilasatama 2 
02150 Espoo

Puh. 010 19 15 15 (vaihde) 
If Asiakaspalvelu puh. 010 19 19 19

If Skadeförsäkring AB (publ) 
10680 Tukholma Ruotsi 
Org. nr. 516401-8102

Vakuutuksenantaja tai sen asiamies eivät 
anna vakuutussopimuslain mukaisia henki-
lökohtaisia suosituksia vakuutuksista.

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 asia-
miehen menettelystä antavat Vakuutus- ja 
rahoitusneuvonta (fine.fi), Kuluttajariitalautakunta 
(kuluttajariita.fi) tai liikennevakuutuslain 
mukaisten korvausasioiden osalta Liikenne- 
ja potilasvahinkolautakunta (liipo.fi). Asia 
voidaan myös saattaa tuomioistuimen käsitel-
täväksi nostamalla kanne käräjäoikeudessa.

Lisätietoja ja yhteydenottolomakkeen asiakasval-
tuutetulle löydät osoitteesta if.fi/muutoksenhaku.

Henkilötietojen käsittely
Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja 
noudattaen kulloinkin voimassaolevaa vakuutus- ja 
tietosuojalainsäädäntöä ja huolehdimme muutoinkin 
asiakkaidemme yksityisyyden suojan toteutu-
misesta 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 luottotietorekis-
teristä. Käytämme asiakasrekisteriämme myös 
asiakkaillemme suunnattavaan markkinointiin.

Emme luovuta tietoja sivullisille ilman asiakkaan suos-
tumusta, ellei tietojen luovuttaminen perustu lain 
säännökseen. Tallennamme vakuutus- ja korvauspu-
helinpalvelun puheluja varmistaaksemme asiakkaan 
kanssa käydyn keskustelun sisällön, kun kysy-
myksessä on esimerkiksi sopimuksen tekeminen 
tai vahinkoasioihin liittyvä neuvonta. Käytämme 
puhelintallenteita myös palveluidemme laadun kehit-
tämiseksi. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä 
löytyy osoitteesta: if.fi/henkilotietojen-kasittely.

Vakuutuksenantajan tiedot
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https://www.fine.fi/
https://www.kuluttajariita.fi/fi/
https://liipo.fi
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vahingot/muutoksenhaku
https://www.if.fi/henkilotietojen-kasittely

