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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.

LAAJAPLUS RAKENNUKSELLE

Vesikattovuodot, märkätilan kosteusvauriot sekä tuhoeläimet ja lahottajasienet voivat aiheuttaa mittavia
tuhoja rakenteille. Rakennuksen LaajaPlus antaa
turvaa näiden vahinkojen varalle.
VESIKATON VUOTOVAHINGOT
LaajaPlus-turva korvaa kosteusvahingon, jossa sadetai sulamisvesi on läpäissyt vesikaton ja kastellut
rakenteita. Turva ei kata itse vesikaton vaurioita, vaan
mm. lämmöneristeille, höyrynsululle, huoneen katon
rakenteille ja pinnoitteille sekä huoneen katon alapuolisille rakenteille aiheutuneita vahinkoja.
MÄRKÄTILOJEN KOSTEUSVAHINGOT
LaajaPlus-turva korvaa vahingon, jossa 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-turva korvaa tuhoeläinten, esimerkiksi
hiirien, rottien sekä tuhohyönteisten rakenteille
aiheuttaman vahingon. Turvasta ei korvata pelkästään
pinnoitteille aiheutuneita vahinkoja, kosmeettista
haittaa eikä tuhoeläinten hävittämiskustannuksia.
Asiakasetuna tarjoamme kuitenkin maksuttoman
puhelintuen sekä materiaalit tuhoeläinten hävittämiseen. Palvelun tarjoaa yhteistyökumppanimme
Anticimex Oy.
LAHOTTAJASIENIVAHINGOT
LaajaPlus-turva korvaa lahottajasienien rakennuksen
rakenteille aiheuttamat vahingot, esimerkiksi kun
sieni on vaurioittanut alapohjan kantavia rakenteita
tai seinärakenteen runkotolppia. Turvasta ei korvata
pelkästään pinnoitteille aiheutuneita vahinkoja, kosmeettista haittaa eikä homeen aiheuttamia vaurioita.

Rake�nukse�
L�ajaPlu�-turv�

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

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

Jos omakotitalosi tai huvilasi on yli 30 vuotta vanha,
turvan myöntämisestä päätetään ennakkotarkastuksen jälkeen.
Omakotitalon ja ympärivuotisen huvilan LaajaPlusturva 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,
arvo-omaisuus 50 000 euroon asti ja polkupyörä 5 000
euroon asti, sekä rahaa vakuutuspaikassa 200 euroon
asti.

ETUJA JO
KOTIVAKUUTUKSELLA

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

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.

AINUTLAATUISET
asiakasetusi Ifissä

IF ETUOHJELMA PALKITSEE JA
PALVELEE

• Vakuutuksista alennusta jopa 15 %.
• If Omavastuurahaa vahingottomilta vuosilta jopa
40 euroa vuodessa, 200 euroon asti.
• Korkeimmalla tasolla saat halutessasi Oman
palveluneuvojan.
• Pääset Etuohjelmaan jo pelkällä kotivakuutuksella, 		
kun hyväksyt vakuutuspostisi vain Omille sivuillesi.

VAKUUTUS- JA KORVAUSASIAT HELPOSTI
JA NOPEASTI

• Voit ostaa vakuutukset nopeasti ja kätevästi
verkkokaupasta osoitteesta if.fi.
• Omat sivut on Ifin asiakkaiden nettipalvelu, jossa
hoidat vakuutus- ja korvausasiasi helposti.

SUJUVAA KORVAUSPALVELUA

•	90 % asiakkaistamme on erittäin tyytyväisiä tai
tyytyväisiä korvauspalveluumme.

Ifin asiakaspalvelu if.fi
Vakuutuspalvelu: Omat sivut osoitteessa if.fi, puh. 010 19 19 19 (pvm/mpm) ma–pe klo 8–20
Korvauspalvelu ja vahinkoilmoitukset: Omat sivut osoitteessa if.fi, puh. 010 19 18 18 (pvm/mpm)
If Hätäpäivystys kiiretapauksissa 0800 1 3800
Vakuutuksia myy myös Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, joka toimii If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n asiamiehenä.
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. Ifin toimintaa valvoo
Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi, puh. 0800 050 99 ja faksi 010 831 5328.
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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

Reilumpi 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.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, rekisteröity kotipaikka Helsinki, PL 4, 00025 IF Y-tunnus 1614120-3.

LAAJAPLUS-TURVAN MYÖNTÄMINEN JA
VOIMASSAOLO RAKENNUKSELLE

