If Peruutusturvavakuutus
Vakuutusehdot, voimassa 1.1.2022 alkaen
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1 Vakuutetut
Vakuutettuina ovat If Peruutusturvavakuutuksen
sisältävään lomakohteeseen menossa olevat ja siellä
lomailevat henkilöt. Tieto vakuutettavista henkilöistä
ilmenee Lomarenkaalle tehdystä varauksesta (varauksen
tekijä ja muiden varauksessa mukana olevien henkilöiden
lukumäärä).

• vakuutetun kuolema, tapaturma tai odottamaton ja
äkillinen sairastuminen, joka pakottavasti estää
vuokratun lomakohteen käyttämisen. Pakottavuus
arvioidaan lääketieteellisin perustein
• vakuutetun lähiomaisen kuolema, vakava tapaturma
tai vakava, odottamaton ja äkillinen sairastuminen,
joka pakottavasti estää vuokratun lomakohteen
käyttämisen. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin
perustein
• vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen
kohdistunut odottamaton, merkittävä taloudellinen
vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutetun
läsnäoloa vahinkopaikalla
• vakuutettu henkilö joutuu haastetuksi oikeuteen siten,
että oikeudenkäynti on samanaikaisesti vakuutetun
lomakohteen vuokrauksen kanssa.

2 Vakuutuksen voimassaolo
Peruutusturvavakuutus on voimassa lomakohteen
vuokraamisen yhteydessä mainittua lomamökkiä tai
-huoneistoa varten. Vakuutusturva alkaa 28 vuorokautta
ennen vuokrauksen alkua ja päättyy vuokra-ajan
päättyessä. Jos peruuntuminen tapahtuu, kun
vuokrauksen alkuun on enemmän kuin 28 vuorokautta,
peruutuskorvaus maksetaan Lomarenkaan varausehtojen
mukaisesti.
Peruutusturvavakuutus on voimassa ainoastaan
Suomessa sijaitsevissa lomamökeissä ja -huoneistoissa.
Korvausta maksetaan peruutusturvavakuutuksen
hankintahetkellä voimassa olleiden vakuutusehtojen,
-turvien ja -määrien mukaisesti. Lomarengas toimittaa
Ifille tietoa peruutusturvavakuutuksen sisältävistä
lomakohteiden vuokrauksista.

3 Vakuutuksen sisältö
Peruutusturvavakuutus korvaa Lomarenkaalta vuokratun,
Suomessa sijaitsevan lomakohteen vuokrahinnasta
vakuutetulle henkilölle häntä koskevan osuuden, jos
vuokrattu lomakohde jää hänen osaltaan käyttämättä
kokonaan (peruuntuminen) tai osittain (keskeytyminen
tai lähdön lykkääntyminen) seuraavista syistä:

Kunkin vakuutetun henkilön osuus vuokrahinnasta
lasketaan jakamalla lomakohteen kokonaisvuokrahinta
kaikkien vakuutettujen henkilöiden lukumäärällä. Tämän
lisäksi keskeytymisen ja lähdön lykkääntymisen osalta
yhden käyttämättä jääneen vuokrapäivän hinta lasketaan
jakamalla lomakohteen vuokrahinta vuokrapäivien
lukumäärällä.
Vakuutuksesta maksetaan korvausta vain siltä osin kuin
kuluista ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen
jonkin lain perusteella. Korvauksen edellytyksenä on
lääkärintodistus, poliisin tutkintapöytäkirja tai haaste
oikeuteen, joista ilmenee peruuntumisen, keskeytymisen
tai lähdön lykkääntymisen syy.
Korvausta on haettava vuoden kuluttua siitä, kun
korvauksenhakija on saanut tietää vakuutuksen
voimassaolosta, vakuutustapahtumasta
ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta
vahinkoseuraamuksesta.
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman
aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu
vakuutetun tahtomatta. Tapaturmaksi katsotaan

myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen,
lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen,
kaasumyrkytys, ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta
äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun
aineen aiheuttama myrkytys.
Sairaus on tila, joka voidaan lääkärin tutkimuksen jälkeen
parantaa tai hoitaa tai sitä on mahdollista lievittää hoidon
avulla.
Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että
peruuntumisen, keskeytymisen tai lähdön lykkääntymisen
syy ei ole ilmennyt ennen lomakohteen vuokraamista
ja että Lomarenkaalle on tehty ilmoitus, jos
lomakohteen käyttö peruuntuu (osittain tai kokonaan).
Peruutusturvavakuutus ei korvaa muita kustannuksia
(kuten matkaan liittyviä matka- tai majoituskuluja)
eikä lääkärintodistusta. Vakuutus ei korvaa matkaan
mahdollisesti liittyviä muita oheistuotteita tai -palveluita.
Vakuutetun lähiomaisiksi katsotaan tässä yhteydessä
• avio-, avo- ja rekisteröity puoliso
• lapset tai avio-, avo- tai rekisteröidyn puolison lapset
• sijais- ja lapsenlapset
• vanhemmat, appi- ja isovanhemmat
• alaikäiset sisarukset ja puolisisarukset
• yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on
kahdestaan vuokrannut lomakohteen.

4 Korvauksenhakuohjeet
Vakuutettu täyttää korvaushakemuksen Lomarenkaan
verkkosivuilla ja toimittaa tämän jälkeen alla kohdassa 5
mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen:
• kirjallisen todistuksen peruutuksen, keskeytymisen tai
lähdön lykkääntymisen syystä (lääkärintodistus, poliisin
tutkintapöytäkirja tai haaste oikeuteen)
• tilausvahvistuksen lomakohteen vuokrauksesta.
Korvauskäsittelyn kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.
Korvaamisen edellytyksenä on hakemuksen ja sen
liitteiden, mukaan lukien lääkärintodistus, toimittaminen
jollakin korvauskäsittelyn kielellä.

5 Vakuutuksen yhteystiedot
Vakuutus- ja vahinkoasiat:
Korvauspalvelutiimi, puh. 010 514 2243 tai sähköposti
personal@if.fi
Osoite: If Vakuutus, Yritysten henkilökorvaukset,
PL 2036, 20025 IF.
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Vakuutuksesta ei korvata peruuntumista, keskeytymistä
tai lähdön lykkääntymistä, jos se on aiheutunut
vakuutetun alkoholin tai muun huumaavan aineen
käytöstä tai lääkeaineen väärinkäytöstä.

if.fi/yritys
Yritysasiakaspalvelu: 010 19 15 00
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