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1 VAKUUTETUT

Vakuutettuina ovat Peruutusturvavakuutuksen
sisältävään lomakohteeseen menossa olevat ja siellä
lomailevat henkilöt.

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
päätyessä. Mikäli 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 vuokraajalle käyttämättä jääneen, Lomarenkaalta vuokratun Suomessa
sijaitsevan lomakohteen vuokrahinnan, 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 henkilö 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.
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 syy. Keskeytymisen osalta yhden käyttämättä jääneen vuokrapäivän hinta lasketaan jakamalla
lomakohteen vuokrahinta vuokrapäivien lukumäärällä.
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 syy ei ole ilmennyt ennen
lomakohteen vuokraamista. 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
– aviopuoliso
– samassa taloudessa asuva avo- tai rekisteröity puoliso
– lapset, avio-, avo- tai rekisteröidyn puolison lapset,
sijais- ja lapsenlapset
– vanhemmat, appi- ja isovanhemmat
– yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on
kahdestaan varannut matkan.
Vakuutuksesta ei korvata peruuntumista, jos se on
aiheutunut vakuutetun alkoholin tai muun huumaavan aineen käytöstä tai lääkeaineen väärinkäytöstä.

Korvausta ei makseta myöskään alkoholin, lääkkeiden,
huumeiden, nikotiinin tai muiden aineiden käytön
aiheuttamasta myrkytyksestä, riippuvuudesta, seurauksista tai niiden hoidosta.

4 KORVAUKSENHAKUOHJEET

Korvauksen haku tapahtuu sähköisesti Lomarenkaan
nettisivujen kautta. Vakuutetun tulee toimittaa
kohdassa 5 mainittuun osoitteeseen:
– kirjallinen todistus peruutuksen syystä (lääkärintodistus, poliisin tutkintapöytäkirja tai haaste
oikeuteen) sekä
– tilausvahvistus mökkivuokrauksesta.

Korvauskäsittely tapahtuu vain suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Korvaamisen edellytyksenä on hakemuksen ja sen liitteiden, mukaanlukien lääkärinlausunto,
toimittaminen korvauskäsittelyn kielillä.

5 VAKUUTUKSEN YHTEYSTIEDOT

Vakuutus- ja vahinkoasiat:
– Korvauspalvelutiimi, puh. 010 514 2243 tai
fax 010 514 1181
– Osoite: If Vakuutus, Yritysten henkilökorvaukset,
PL 2026, 20025 IF.

if.fi/yritys
Yritysasiakaspalvelu: 010 19 15 00
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö.
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