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vastatuulien varalle
Vakuutusopas
If Venevakuutus, voimassa 1.1.2019 alkaen
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VENEET VESILLE
huolettomasti

Rakastatko purjehtimisen vapautta vai vauhdin hurmaa moottoriveneessä?
Jaamme intohimosi merellistä elämää kohtaan. Ifin uudistunut Venevakuutus
varmistaa, että voit nauttia veneilystä ilman huolia.
Voit ottaa venevakuutuksen purje- tai moottoriveneeelle. Vakuutus turvaa
veneesi ja sen varusteet ja on voimassa läpi vuoden. Veneily tuntuu parhaalta silloin,
kun olet varautunut myös vastatuuliin.

MIKSI VENEVAKUUTUS IFISTÄ?
• Selkeät ja kattavat turvat.
• Veneilyturvasta korvausta tuulen nopeudesta riippumatta.
• Korvausta vuotovahingoista ja uppoamisesta.
• Konerikkoturva myös vanhemmille moottoreille.
• Varkaus-, ilkivalta- ja paloturvissa markkinoiden pienin omavastuu.
• Täyskaskon bonus jopa 60 %.
• Maksamme hinauskulut korvattavan vahingon yhteydessä.
• Laaja voimassaoloalue.
• Kulkualueen laajennus purjehduskilpailun ajaksi ja
siirtopurjehduksiin muualta Euroopasta Suomeen.
• Uusi If Apu -palvelu auttaa veneilyyn liittyvissä tilanteissa, 24/7.

If Apu oli mielestäni parasta palvelua, kun se oli
vain puhelinnumeron päässä ja apua sai pian.
NIMETÖN PALAUTE OMILLA SIVUILLA

Asiointi hoituu helposti, olemmepa yhteydessä
miten tahansa: netissä ja Omilla sivuilla tai
puhelimitse. Sivut ovat selkeät ja asiat löytyvät
helposti. Puhelimessa olemme aina saaneet
ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua.
NAINEN, 70, ASIAKKAANA 1991 ALKAEN

Asiointi oman palveluneuvojan ja korvauspalvelun kanssa on sujunut juuri niin kuin toivon.

IF ETUOHJELMA PALKITSEE JA PALVELEE

• Vakuutuksista alennusta jopa 15 %.
• If Omavastuurahaa vahingottomilta vuosilta jopa
40 euroa vuodessa, 200 euroon asti. Voit pienentää
sillä omavastuuosuutta useimmissa vahingoissa.
• Korkeimmalla tasolla saat halutessasi Oman
palveluneuvojan.
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.

NAINEN, 42, ASIAKKAANA 2017 ALKAEN

LÄHDE: IFIN ASIAKASPALAUTE 2018

Tämä opas ei ole täydellinen selvitys If Venevakuutuksesta. Tutustu myös vakuutusehtoihin, yleisiin sopimusehtoihin
ja If Etuohjelmaan if.fi/etuohjelma. Mahdolliset vahingot korvataan näiden mukaisesti.

IF aAPveUsillä

autta
24/7 !

KUINKA KATTAVAN
vakuutuksen haluat?

Voit valita veneellesi joustavan ja erittäin kattavan Täyskaskon tai suppeamman Osakaskon.

MIKSI TÄYSKASKO?

Veneesi on turvattuna vesillä niin tyynellä kuin
myrskysäällä, ja saat korvausta myös uppoamisesta ja
vuotovahingoista. Täyskasko on voimassa myös veneen
ollessa laiturissa tai talviteloilla sekä nostojen, laskujen
ja kuljetusten aikana. Voit laajentaa Täyskaskoa
Konerikko- tai Mastoturvilla, ja rahoitetulle veneelle
saat myös Rahoitusturvan.

MIKSI OSAKASKO?

Saat korvausta esimerkiksi varkaus-, ilkivalta- ja
palovahingoista sekä mm. vesillelaskun tai kuljetuksen
yhteydessä tapahtuneista vahingoista. Sen sijaan esimerkiksi karilleajot, pohjakosketukset ja törmäykset
jäävät omalle vastuullesi.

TÄYS- JA OSAKASKON HINNOITTELU

Osakaskon hinta on sama ympäri vuoden, kun taas
Täyskasko on vuodenaikahinnoiteltu.
Täyskaskon hinta nousee kesän ajaksi, sillä silloin veneeseen kohdistuu enemmän riskejä. Talvella hinta on pieni.
Näin määräytyvä kokonaishinta laskutetaan tasaisesti
ympäri vuoden.
Kun vakuutusturva on voimassa koko ajan, voit aloittaa
veneilykauden aina huoletta. Täyskaskoon saat aina myös
täydet 60 % bonukset.

MITÄ KULUJA VAKUUTUS KORVAA

TÄYSKASKO

Veneilyvahinko (esim. myrsky, tuulenpuuska, karilleajo tai törmäys)

Ei

joja! – Korvaamme veneilyvahinkoja tuulen nopeudesta riippumatta. Korvaamme
kyra
s
r
myös kuluja matkustajien kotiinkuljetuksesta sekä veneen vesiltänostosta ja
y
m

OSAKASKO

✓

kuljetuksesta korjaamoon.

Uppoaminen tai vuoto
– Korvaamme veneen uppoamisen sekä veneen sisään vuotaneen veden
aiheuttamia vahinkoja esimerkiksi veneen rungon tai läpivientien rikkouduttua.

✓

Konerikkoturva (maksullinen lisäturva)
– Korvaamme alle 13 vuotta vanhan päämoottorin, voimansiirron ja potkurin
rikkoutumisen sisäisestä syystä.

✓

Mastoturva (maksullinen lisäturva)
– Korvaamme alle 25 vuotta vanhan veneen maston tai takilan äkillisen
rikkoutumisen.
Rahoitusturva (maksuton lisäturva)
– Korvaamme rahoitetun veneen vahingot rahoitusyhtiölle silloinkin,
kun korvaus muuten jäisi maksamatta.

n Varkaus tai ilkivalta

u vai

vastu
Oma !
100 €

– Korvaamme vahingon, jos veneesi anastetaan, siihen murtaudutaan tai sille
tehdään ilkivaltaa.

✓

✓

✓

– Korvaamme veneellesi aiheutuneita palovahinkoja, kuten tuli-, savu-, räjähdysja salamaniskuvahinkoja.

✓

✓

Kuljetus- ja säilytysvahinko
– Korvaamme veneelle vesillelaskussa tai -nostossa, tai säilytyksen ja kuljetuksen
aikana aiheuttaman vahingon.

✓

✓

✓

✓

n Palovahinko

u vai

vastu
Oma !
100 €

✓

Venevastuu
– Korvaamme ulkopuolisille aiheutuneita vahinkoja, joista olisit itse vastuussa.

HUOLIA VESILLÄ? ANNA MEIDÄN AUTTAA.
Uusi If Apu -palvelu on venevakuutusasiakkaidemme
tukena kaikissa veneilyyn liittyvissä tilanteissa, 24/7.
Kun moottori sammuu tai vene karahtaa kiville,

If Apu auttaa. Saat palvelumme kautta välittömän avun
veneellesi. If Apu auttaa sinua numerossa 010 19 19 19
– tallenna numero puhelimeesi.
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VENEVAKUUTUKSEN KOHTEET

Vakuutus kattaa veneen rungon, moottorit, purjeet ja takilan. Lisäksi se kattaa mm. veneeseen kiinteästi asennetut
tai lukitussa tilassa säiilytettävät veneilyvarusteet ja veneilyssä tarvittavat elektroniset laitteet ohjelmistoineen.
SISÄLTYY
Veneen runko

✓

Pää- ja apumoottorit

✓

Takila ja purjeet

✓

Jolla, apualukset moottoreineen, moottori enintään 11 kW tai 15 hevosvoimaa
ja pelastuslautat

✓

Rekisteröimätön säilytystraileri

EI SISÄLLY

1 200 euroon asti

Kiinteästi asennetut laitteet, esimerkiksi
– tutka- ja navigointilaitteet
– viihde-elektroniikka
– lämmitin
– jääkaappi ja liesi

✓

Pelastusliivit

✓

Poltto- ja voiteluaineet

✓

Kalastusvarusteet ja -välineet

✓

Henkilökohtainen omaisuus

✓

Poiju

✓

Erikoismaalaukset

✓

Turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai määräysten vastaisesti
asennetut laitteet

✓

LISÄTURVAA KOTIVAKUUTUKSESTA

Venevakuutus kattaa veneesi varusteet, mutta ei
veneessä säilytettävää tai kuljetettavaa omaisuutta.
Esimerkiksi harrastusvälineiden, puhelimen tai
tabletin ja muun irtaimiston turvaksi sinun kannattaa
ottaa If Kotivakuutus.

TAPATURMAVAKUUTUS TURVAA VENEESSÄ
MATKUSTAVAT

Venevakuutuksesta ei korvata sinulle tai perheellesi
veneessä matkustaessa sattuvia tapaturmia. Varaudu
näihin vahinkoihin If Tapaturmavakuutuksella.

VOIMASSAOLOALUE

Venevakuutus on voimassa
– Pohjoismaiden vesistöissä ja aluevesillä (lukuun
ottamatta Islantia, Färsaaria ja Grönlantia)
– Koko Itämerellä ja sen lahdissa sekä Saimaan ja Kielin
kanavissa
– Kattegattissa ja Skagerakissa Lindesnes-HelgolandWilhelmshaven -linjan itäpuolella sekä
– Saksan pohjoisilla aluevesillä Bremerhaven-Hamburg
-linjan pohjoispuolella.
– Maasäilytyksessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja 		
Tanskassa sekä kuljetuksissa niiden välillä.
Moottoriveneen vakuutus ei ole voimassa nopeuskilpailuun tai sen harjoituksiin osallistuessa.

LAAJENNETTU KULKUALUE

Purjehduskilpailun ajaksi ja siirtopurjehduksissa muualta
Euroopasta Suomeen voimme laajentaa vakuutuksesi
kulkualuetta. Purjehduskilpailuiden ajaksi voimme myös
korottaa vastuuvakuutuksesi enimmäiskorvausmäärää.
Muutoksista voit sopia asiakaspalvelumme kanssa.
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Voimassaoloalue

KORVAAMINEN

Venevakuutus korvaa ulkoisesta syystä äkillisesti ja ennalta
arvaamatta sattuneita suoranaisia esinevahinkoja. Vakuutustapahtuman tulee olla todennettavissa: miten, missä, milloin
ja mitä tapahtui, mikä aiheutti vahingon.

KORVAUKSEN MÄÄRÄ
Esinevahingon korvaaminen perustuu vahingon aiheuttaIKÄVÄHENNYKSET

maan
menetykseen,
joten
käytettyä
omaisuutta eikäytettävät
aina korAlla
olevasta
taulukosta
näet
venevakuutuksessa
vata uuden arvosta.
Vahinko
korvataankorvataan
ensisijaisesti
ikävähennykset.
Koska
vakuutuksella
vain korjautse
tamalla, toissijaisesti hankkimalla tilalle vastaava omaisuus.
Korjaamisen yhteydessä ei korvata arvon alenemista eikä
vahinkoon liittymättömiä muutos- tai parannustöitä.

Korvauksen määrä perustuu vastaavan omaisuuden käypään
hintaan eli myyntiarvoon ennen vahinkoa. Arvon määrittelyssä huomioidaan mm. omaisuuden kunto ja yleinen
saatavuus sekä mahdolliset ikävähennykset. Enimmäiskorvausmäärä on veneen käypä hinta kaikkine varusteineen.
Jos vahinko on tätä suurempi, ylimenevä osuus jää omalle
vastuullesi. Ylivakuuttaminen on turhaa, sillä korvauksen
ylärajana joka
on omaisuuden
käypä hinta. tai rikkoutumisesta
menetys,
esineen tuhoutumisesta
aiheutui, ei vanhaa esinettä korvata uuden arvosta. MyösIKÄVÄHENNYKSET
kään
tunnearvoja ei korvata.
Alla olevasta taulukosta näet venevakuutuksessa käytettävät
ikävähennykset.

ENSIMMÄISEN VUODEN JÄLKEEN TEHDÄÄN SEURAAVAT IKÄVÄHENNYKSET UUDEN

ENSIMMÄISEN VUODEN JÄLKEEN TEHDÄÄN SEURAAVAT IKÄVÄHENNYKSET UUDEN
VASTAAVAN ESINEEN ARVOSTA
VASTAAVAN ESINEEN ARVOSTA

KOHTEEN IKÄ

LISÄKSI
JOKAISELTA
5 VUODEN
JÄLKEISELTÄ
VUODELTA

1 V.

2 V.

3 V.

4 V.

5 V.

Akku

0%

20 %

40 %

60 %

70 %

-

Venekuomu

0%

10 %

20 %

40 %

60 %

5%

Venepatjat, -tyynyt

0%

5%

10 %

20 %

30 %

5%

10 %

30 %

40 %

50 %

70 %

-

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

10 %

Elektroniset varusteet (mahdollisine ohjelmistoineen) 0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

10 %

Hiilikuitu- ja kevlarpurjeet sekä muut erikoispurjeet
Purjeet

Takila ja masto

0%

0%

0%

0%

5%

5%

Kylmä- ja lämmityslaitteet

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

10 %

Kumivene

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

10 %

Moottorien ja vetolaitteiden osat ja varusteet
(sovelletaan vain osien korjauksiin ja uusimisiin)

0%

5%

10 %

15 %

20 %

5%

 .
Ikävähennys on enintään 70 %

MATKAN KESKEYTYMINEN

KORVAUKSEN
EDELLYTYKSENÄ
Vakuutuksesta
korvataan
myös enintään ON,
1 000ETTÄ
euroa ylimää– vahinko
on vakuutusehtojen
mukaan korvattava
räisiä
ja välittömiä
kotiinpaluukustannuksia,
joita aiheuttaa
– vakuutus
on voimassa Maksamme myös mahdolliset
matkan
keskeytyminen.
–
omaisuus,
jota vahinko kohtasi,
kuuluu vakuutuksen
hinauskulut korvattavasta
vahingosta.
piiriin
– korvaushakemuksen
tiedot ovat oikeita.
NÄIN
HAET KORVAUSTA
Täytä vahinkoilmoitus netissä Omilla sivuillasi
Jos tiedot ovat
tai virheellisiä tai on kulunut yli
osoitteessa
if.fi puutteellisia
tai soita asiakaspalveluumme
vuosi19siitä,
kunJos
korvauksen
hakija
saiilmoita
tietää siitä
mahdollisuu010
19 19.
kyseessä on
rikos,
destaan
saada
korvausta, voi korvaus jäädä saamatta.
aina
myös
poliisille.

ISOMPI OMAVASTUU – PIENEMPI
NÄIN HAET KORVAUSTA
VAKUUTUSMAKSU
Täytä vahinkoilmoitus omassa If Kansiossasi osoitteessa if.fi

Maksettavasta korvauksesta vähennetään omavastuu.
tai soita 010 19 18 18.
Voit valita omavastuuksi mm. 150, 200, 350, 450, 850,
1 700, 2 000 tai 5 000 €.
Jos sinulle sattuu vahinko, ilmoita siitä meille täyttämällä
vahinkoilmoitus omassa If Kansiossasi. Voit myös soittaa
Omavastuuta ei peritä varkausvahingoissa, jos veneessä
korvauspalveluumme, puh. 010 19 18 18. Jos kyseessä on
ehtojen mukainen murtohälytin tai varastettu perämoottori
rikos, ilmoita siitä aina myös poliisille.
on ollut kiinnitettynä perämoottorilukolla.
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LISÄOMAVASTUU 25 %

Joissakin vahingoissa korvattavan vahingon määrästä
vähennetään 25 % lisäomavastuu. Lisäomavastuu koskee
– hiilikuidusta valmistetulle takilalle sattuneita
vahinkoja
– Täyskaskosta korvattavia purje- ja takilavahinkoja,
jotka ovat sattuneet veneen osallistuessa purjehduskilpailuun.
UUTEEN VENEVAKUUTUKSEEN TÄYDET BONUKSET

Täyskaskon bonus on suurimmillaan 60 %. Korvatun vahingon seurauksena bonus laskee 20 %, ja nousee vahingottoman vuoden jälkeen 10 % vuodessa. Bonus ei kuitenkaan
vähene varkaus- ja ilkivaltavahinkojen, palon aiheuttamien
vahinkojen eikä vastuuvahinkojen vuoksi. Osakaskossa ei ole
bonusta.
TURVALLISUUSALENNUKSET

Venevakuutuksesta voidaan myöntää seuraavat alennukset:
– Katsastus- tai venetutkintoalennus 20 % (Trafin kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja, SPV:n teoria- ja
käytännöntaitokurssit veneilyyn)
– Sprinklerialennus 10 % paloturvan maksusta
– Paikanninalennus 30 % varkaus- ja ilkivaltaturvan
maksusta

RAJOITUKSET

Kaikista vahingoista ei voi saada korvausta. Esimerkiksi tahallisesti aiheutettuja tai odotettavissa olevia vahinkoja ei korvata. Törkeä huolimattomuus, vesiliikenteen vaarantaminen ja
alkoholin tai huumausaineiden vaikutus vahinkojen syntyyn
sekä puutteet ja virheellisyydet vakuutuksen tekemisessä
tai voimassapidossa, vahingon torjumisessa tai korvauksen
hakemisessa voivat estää korvaamisen tai rajoittaa sitä.
Vahinkoa ei korvata, jos sen syynä on esimerkiksi:
– suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai
työvirhe
– kuluminen, ruostuminen, syöpyminen, lahoaminen, väsyminen tai osmoosi
– pakkanen, jäätyminen, lumi, sade tai tulva
– sähkölaitteiden ja -johdinten oikosulku, paitsi jos
syynä on salaman isku
– moottoreiden ja laitteiden tekninen vika, paitsi jos
vakuutukseen kuuluu konerikkoturva
– katoaminen tai unohtaminen.

OMAT LSIMIVESUSTASI

ÄLYPUHE
R O K AU D E N
YMPÄRI VUO
a

osoitft.efiess
i

PIDÄ HUOLTA
omaisuudestasi
Voit estää tai pienentää vahinkoja noudattamalla vakuutusehtoihin koottuja suojeluohjeita.
Ne koskevat mm. paloturvallisuutta, omaisuuden käyttöä, säilytystä ja kuljetusta sekä
luonnonilmiövahinkojen torjuntaa. Korvaus voidaan hylätä tai se voi alentua, jos ohjeita
lyödään laimin.

Tärkeimpiä suojeluohjeita:

– Telakoi vene niin, etteivät routa, jään liikkeet tai veden pinnan nousu vaurioita sitä.
– Lukitse perämoottorilla varustettu avovene esimerkiksi laituriin.
– Lukitse perämoottori veneen peräpeiliin mieluiten perämoottorilukolla.
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VAKUUTUS ON SOPIMUS

Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Sopimuksen perusteella määräytyy vakuutusturvan laajuus ja omavastuu.
VAKUUTUSMAKSU JA SEN MAKSAMINEN

Veneen Täyskaskon hinnoittelu vaihtelee vuodenajan mukaan: kesäaikana veneeseen kohdistuu enemmän riskejä, joten
silloin maksukin on korkeampi. Osakaskon vakuutusmaksu pysyy puolestaan samana ympäri vuoden.
Venevakuutuksen maksuun vaikuttavat muun muassa
– vakuutuksenottajan ja veneen omistajan/haltijan ikä, asuinpaikka, vakuutus- ja vahinkohistoria
– vene ja sen ominaisuudet, käyttöalue, -tarkoitus ja -aika
– vakuutusturvan laajuus ja omavastuu sekä turvallisuusalennukset.
Vakuutus pysyy voimassa, kun vakuutusmaksu maksetaan viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu,
If irtisanoo vakuutuksen päättymään 14 vuorokauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.
VAKUUTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA SEN PÄÄTTYMINEN

Vakuutus on voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan. Vakuutuksen kohteessa tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa yhtiöllemme.
Vakuutusyhtiö voi muuttaa vakuutusehtoja ja -maksuja vakuutuskauden vaihtuessa vakuutusehdoissa kerrotuilla edellytyksillä. Lisäksi vakuutusyhtiö voi tehdä niihin muutoksia, jotka eivät vaikuta vakuutusturvasi keskeiseen sisältöön.
Muutoksista ilmoitamme sinulle etukäteen.
Vakuutuksesi voi päättyä
– ennalta sovittuna ajankohtana
– kun ilmoitat siitä kirjallisesti yhtiöömme
– vakuutusyhtiön päätöksellä kesken vakuutuskauden, jos vakuutusmaksua ei ole maksettu
– vakuutusyhtiön päätöksellä muissa vakuutusehdoissa ja laeissa mainituissa tilanteissa.

Venevakuutusopas sivu 7

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.

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 Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, kuuluu Sampo-konserniin,
jonka emoyhtiö Sampo Oyj omistaa yli 20 % Nordea Bank AB:sta.
Asiamiehen myyntipalkkio perustuu myytyjen vakuutusten määrään.
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.
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