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Turva käyttämättä jääneen lomakohteen varalle
Vuokratessasi Lomakohdetta olet jo mielessäsi matkalla lomalle. Usein matkalle kuitenkin tulee esteitä.
Silloin on hyvä, ettet koe pettymyksen lisäksi rahallista menetystä.
Lomarenkaan asiakkaana voit turvata vuokrauksesi ainutlaatuisella Peruutusturvalla. Peruutusturva tarjoaa
mahdollisuuden turvata mökkivarauksesi, jotta et kärsi taloudellisia menetyksiä, jos sairauden, tapaturman tai
esimerkiksi läheisen menehtymisen vuoksi mökki jää kokonaan käyttämättä tai mökkiloma keskeytyy.
Peruutusturva on voimassa lomakohteen vuokraamisen yhteydessä mainittua Suomessa sijaitsevaa
lomamökkiä tai – huoneistoa varten. Se korvaa vuokratun lomakohteen vuokrahinnan, jos kyseistä mökkiä ei
voidakaan käyttää Peruutusturvan ehdoissa mainituista syistä. Tällaisia pakottavia tilanteita voivat olla esim.
omaan terveyteen tai omaisuuteen liittyvät vahinkotilanteet.
KUKA ON VAKUUTETTU?
Vakuutettuina ovat Suomessa vakituisesti asuvat Peruutusturvan sisältävän lomakohteen vuokrauksen
yhteydessä ilmoitetut henkilöt.
MITÄ PERUUTUSTURVA KORVAA?
Peruutusturva korvaa vakuutuksenottajalle käyttämättä jääneen, Lomarenkaalta vuokratun Suomessa
sijaitsevan lomakohteen vuokrahinnan, pois lukien Peruutusturvan maksu, jos vuokrattu lomakohde jää
käyttämättä seuraavista syistä:
– 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 joutuu haastetuksi oikeuteen siten, että oikeudenkäynti on samanaikaisesti vakuutetun
lomakohteen vuokrauksen kanssa.
Korvausta maksetaan vain, mikäli lomakohde jää edellä mainituista syistä kokonaan käyttämättä tai sen
käyttö edellä mainituista syistä keskeytyy kokonaan. Keskeytymisen osalta yhden käyttämättä jääneen
vuokrapäivän hinta lasketaan jakamalla lomakohteen vuokrahinta, pois lukien Peruutusturvan maksu,
vuokrapäivien lukumäärällä.
Vakuutetun lähiomaisia ovat aviopuoliso, samassa taloudessa asuva avo- tai rekisteröity puoliso, lapset,
avio-, avo- tai rekisteröidyn puolison lapset, sijais- ja lapsenlapset, vanhemmat, appi- ja isovanhemmat ja
yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut matkan.
Peruutusturva ei korvaa muita kustannuksia (kuten matkaan liittyviä matka- tai majoituskuluja) eikä
lääkärintodistusta. Peruutusturva ei korvaa matkaan mahdollisesti liittyviä muita oheistuotteita tai -palveluita.
MITÄ KORVAUSHAKEMUKSEEN TULEE LIITTÄÄ?

Korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus, poliisin tutkintapöytäkirja tai haaste oikeuteen,
joista ilmenee peruuntumisen/keskeytymisen syy. Peruuntumisen/keskeytymisen syy ei saa olla ilmennyt
ennen vakuutusturvan tekemistä tai lomakohteen vuokrausta.

MITEN HAEN KORVAUSTA:
Korvauksen haku on helppoa ja nopeaa. Korvausta voit hakea täyttämällä sähköisen lomakkeen osoitteessa
www.lomarengas.fi/peruutusturva.
Tarkemmat tiedot Peruutusturvasta ja ohjeet vahinkotilanteeseen löydät Peruutusturvan ehdoista.
Peruutusturvan myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, jonka asiamiehenä Lomarengas Oy toimii.
Lomarengas toimittaa vuokrausta ja vuokraajaa koskevat tiedot Ifille. If ei käytä vuokraajan tietoja muuhun
tarkoitukseen kuin mahdolliseen korvauskäsittelyyn.

Esimerkkejä peruutusturvan korvaavuudesta:
Kaksilapsinen perhe varaa mökin ja isä sairastuu vakavasti kesken loman:
Kaikki mökissä olevat ovat vakuutettuja ja lähiomaisia toisilleen, joten perheelle maksetaan
korvaus käyttämättä jääneistä lomapäivistä.
Viiden hengen myyntiimi varaa mökin ja ennen matkaa yhdelle heistä sattuu vakava liikenneonnettomuus,
eivätkä muut halua enää lähteä matkaan.
Tässä tapauksessa vakuutuksesta ei makseta korvausta, koska myyntiedustajat eivät ole
keskenään lähiomaisia, vaikka yhdessä hyvää tulosta tekevätkin.
Aviopari vuokraa mökin ja toisen äiti sairastuu vakavasti ennen matkaa.
Äiti on molempien vakuutettujen lähiomainen ja molemmat haluavat jäädä sairastuneen luo,
joten avioparille maksetaan korvaus käyttämättä jääneestä mökistä.
Kaksi ystäväperhettä varaa lomaosakkeen ja toisen perheen talo palaa. Toinen perhe lähtee kaikesta
huolimatta osakkeeseen.
Vakuutuksesta ei makseta korvausta, koska lomaosake ei jää käyttämättömäksi. Koska tässä
tapauksessa kyseessä ei ole lähiomaiset myöskään siinä tapauksessa, että toinen perhe ei lähde
mökille, korvausta ei makseta.

Sinulla on vakuutussopimuslain 12 §:n mukainen oikeus irtisanoa vakuutus päättymään irtisanomishetkestä
lukien. Tässä tapauksessa Peruutusturvan maksusta palautetaan ainoastaan turvan jäljellä olevaa aikaa
vastaava osa. Mikäli palautettavan maksun määrä on alle 8 euroa, sitä ei palauteta. Huomaathan, että
vakuutussopimuslain mukainen irtisanomisoikeus ei lainkaan koske tilannetta, jossa Peruutusturvan alun
perin sovittu voimassaoloaika on alle 30 päivää.
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Rekisteröity kotipaikka Helsinki
PL 4, 00025 IF
Y-tunnus 1614120-3

