
If Peruutusturvavakuutus
Turva käyttämättä jääneen lomakohteen varalle

Tuoteseloste, voimassa 1.1.2022 alkaen

Vuokratessasi lomakohdetta olet jo mielessäsi matkalla lomalle. 

Usein matkalle kuitenkin tulee esteitä. Silloin on hyvä, ettet koe 

pettymyksen lisäksi rahallista menetystä.

Lomarenkaan asiakkaana 
mökkivuokrasi 
sisältää ainutlaatuisen 
peruutusturvavakuutuksen. 
Vakuutus turvaa 
mökkivarauksesi, jotta 
et kärsi taloudellisia 

menetyksiä, jos sairauden, tapaturman tai esimerkiksi 
läheisen menehtymisen vuoksi mökki jää käyttämättä tai 
mökkiloma keskeytyy. 

Kuka on vakuutettu?
Vakuutettuina ovat If Peruutusturvavakuutuksen 
sisältävään lomakohteeseen menossa olevat ja siellä 
lomailevat henkilöt.

Mitä peruutusturvavakuutus korvaa?
Vakuutus 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: 
• 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.

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. 

Peruutusturvavakuutus on voimassa lomakohteen 
vuokraamisen yhteydessä mainittua lomamökkiä 
tai -huoneistoa varten. Vakuutusturva alkaa 28 
vuorokautta ennen vuokrauksen alkua ja päättyy 
vuokra-ajan päätyessä. Jos peruuntuminen tapahtuu, kun 
vuokrauksen alkuun on enemmän kuin 28 vuorokautta, 
peruutuskorvaus maksetaan Lomarenkaan varausehtojen 
mukaisesti. 

Vakuutetun lähiomaisia ovat avio-, avo- tai rekisteröity 
puoliso, lapset, avio-, avo- tai rekisteröidyn puolison 
lapset, sijais- ja lapsenlapset, vanhemmat, appi- ja 
isovanhemmat, alaikäiset sisarukset ja puolisisarukset 
sekä yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on 
kahdestaan vuokrannut lomakohteen.

Peruutusturvavakuutus ei korvaa muita kustannuksia 
(kuten matkaan liittyviä matka- tai majoituskuluja) 
eikä lääkärintodistusta. Vakuutus 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 tai lähdön 
lykkääntymisen syy. Peruuntumisen, keskeytymisen tai 
lähdön lykkääntymisen syy ei saa olla ilmennyt ennen 
lomakohteen vuokrausta.

Miten haen korvausta?
Korvauksen haku on helppoa ja nopeaa. Korvausta voit 
hakea täyttämällä sähköisen lomakkeen osoitteessa  
lomarengas.fi/peruutusturvavakuutus.

http://www.lomarengas.fi/peruutusturvavakuutus


Tarkemmat tiedot vakuutuksesta ja ohjeet vahinko-
tilanteeseen löydät peruutusturvavakuutuksen ehdoista.

Peruutusturvavakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutus 
Oyj, Suomen sivuliike. Lomarengas toimittaa vuokrausta 
ja vuokraajaa koskevat tiedot Ifille. If ei käytä vuokraajan 
tietoja muuhun tarkoitukseen kuin mahdolliseen 
korvauskäsittelyyn. 

Korvauskäsittelyn kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. 
Korvaamisen edellytyksenä on hakemuksen ja sen 
liitteiden, mukaan lukien lääkärintodistus, toimittaminen 
jollakin korvauskäsittelyn kielellä.

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja 
noudattaen kulloinkin voimassaolevaa vakuutus- ja 
tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoa henkilötietojen 
käsittelystä löydät osoitteesta  
if.fi/henkilotietojen-kasittely.

if.fi/yritys
Yritysasiakaspalvelu: 010 19 15 00

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. 
Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki. www.finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5360.

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, rekisteröity kotipaikka Tukholma, Y-tunnus 1602149-8, PL 4, 00025 IF.  
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Esimerkkejä peruutusturvavakuutuksen 
korvaavuudesta
Kaksilapsinen perhe varaa mökin ja isä sairastuu 
vakavasti kesken loman.
Kaikki mökissä olevat ovat lähiomaisia toisilleen, joten 
perheelle maksetaan korvaus käyttämättä jääneistä 
lomapäivistä. 

Viiden hengen myyntitiimi varaa mökin ja 
ennen matkaa yhdelle heistä sattuu vakava 
liikenneonnettomuus, eivätkä muut halua enää lähteä 
matkaan. 
Vakuutuksesta korvataan onnettomuuteen joutuneen henkilön 
osuus varauksen hinnasta. Muiden osuutta ei korvata, sillä 
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. 
Palaneen talon perhe ei lähde lomalle. Vakuutuksesta 
maksetaan korvauksena tulipalon kärsineen perheen osuus 
varauksen hinnasta, sillä vain heillä on vakuutusehtojen 
mukainen syy peruutukseen (merkittävä omaisuusvahinko). 
Toiselle perheelle korvausta ei makseta, ja he voivat käyttää 
lomaosaketta varauksensa mukaisesti.

http://if.fi/henkilotietojen-kasittely
http://if.fi/yritys
http://www.finanssivalvonta.fi

