
Korvaushakemuksessa ilmoitettava vakuutusnumero: SP0001327997

Vakuutuksenottajana on Tikettiturvan sisältävän pääsylipun ostaja ja  vakuutuksenantajana  
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.

1. Vakuutetut

Vakuutettuna on Tikettiturvan sisältävän pääsylipun haltija.

2. Vakuutuksen voimassaolo

Tikettiturva on voimassa pääsylipussa mainittua tapahtumaa varten. Tikettiturvan voi ostaa vain alkupe-
räisen lipun hankinnan yhteydessä. Korvausta maksetaan Tikettiturvan hankintahetkellä voimassa olleiden 
vakuutusehtojen, -turvien ja -määrien mukaisesti. Tiketti toimittaa Ifille tietoa Tikettiturvan sisältävistä 
lipuista.

3. Vakuutuksen sisältö

Tikettiturva korvaa käyttämättä jääneen, Tiketistä ostetun pääsylipun alkuperäisen arvon, pois lukien Tikettiturvan 
maksu, jos vakuutettu ei pysty osallistumaan vakuutettuun tapahtumaan seuraavista henkilökohtaisista syistä:

• vakuutetun tai hänen lähiomaisensa kuolema, tapaturma tai odottamaton ja äkillinen sairastuminen, joka 
pakottavasti estää tapahtumaan osallistumisen. 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 tapahtuman kanssa.

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 syy. Kausikorttien, sarjalippujen ja lippupakettien osalta yhden lipun 
arvo lasketaan jakamalla kokonaisarvo tapahtumien lukumäärällä.  

Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija on saanut tietää vakuutuksen voimassa-
olosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuu-
tetun tahtomatta. Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpö-
halvaus, 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 syy ei ole ilmennyt ennen vakuutusturvan 
tekemistä tai lipun ostamista. Tikettiturva ei korvaa muita kustannuksia (kuten tapahtumaan liittyviä matka- 
tai majoituskuluja) eikä lääkärintodistusta. Tikettiturva ei korvaa tilaisuuteen osallistumiseen mahdollisesti 
liittyviä oheistuotteita tai -palveluita.
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Vakuutetun lähiomaisiksi katsotaan tässä yhteydessä

• avio-, avo- ja rekisteröity puoliso
• lapset, avio-, avo- tai rekisteröidyn puolison lapset, sijais- ja lapsenlapset
• vanhemmat, appi- ja isovanhemmat.

Vakuutuksesta ei korvata

• vahinkotapahtumaa, joka on aiheutunut vakuutetun huumaavassa tarkoituksessa käyttämän lääkeaineen, alko-
holin, nikotiinin tai muun vastaavassa tarkoituksessa käytetyn aineen vaikutuksesta

• 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 ainei-
den käytön aiheuttamasta myrkytyksestä, riippuvuudesta, seurauksista tai niiden hoidosta.

4. Korvauksenhakuohjeet

Korvauksen haku tapahtuu sähköisesti Tiketin nettisivuilta osoitteesta www.tiketti.fi/info/tikettiturva

• Vakuutetun tulee toimittaa kohdassa 5. mainittuun osoitteeseen: 
kirjallinen todistus peruutuksen syystä (lääkärintodistus, poliisin tutkintapöytäkirja tai haaste oikeuteen) sekä

• käyttämätön alkuperäinen ehjä pääsylippu, printti- ja tekstiviestilipuista tilausvahvistus.

5. Vakuutuksen yhteystiedot

Vakuutus- ja vahinkoasiat:

• Vakuutuspalvelut, puh. 010 19 15 00
• Korvauspalvelut, puh. 010 514 2243
• Osoite: If Vakuutus, Yritysten henkilökorvaukset, PL 2026, 20025 IF.

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike 
Y-tunnus 1602149-8 
If Skadeförsäkring AB (publ) 
10680 Tukholma, Ruotsi           
Org. nr. 516401-8102
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