
Som kund hos Tiketti kan du trygga dina inköp med Tikettiturva. Tikettiturva gäller för det evenemang som 
står på inträdesbiljetten. Det ersätter inträdesbiljettens värde om du inte kan delta i evenemanget i fråga av 
orsaker som nämns i villkoren för Tikettiturva. Sådana tvingande situationer kan vara t.ex. skadesituationer i 
anslutning till den egna hälsan eller egendomen.

Vem är försäkrad?
Den försäkrade är innehavaren av en inträdesbiljett som innehåller Tikettiturva.

Vad ersätter Tikettiturva?
Tikettiturva ersätter det ursprungliga värdet på en oanvänd biljett som köpts av Tiketti, men undantag av 
avgiften för Tikettiturva, om du inte kan delta i evenemanget av någon av följande personliga orsaker:

• din eller en nära anhörigs olycksfall, oförväntade och plötsliga sjukdomsfall eller dödsfall, som tvingande 
förhindrar deltagandet i evenemanget. Den tvingande naturen utvärderas på medicinska grunder

• att den försäkrades egendom i Finland drabbas av oväntad, betydande ekonomisk skada som tvingande 
kräver den försäkrades närvaro på orten där skadan skett

•  du blir stämd inför rätta på så sätt att rättegången infaller samtidigt som evenemanget.

När det gäller säsongkort, seriebiljetter och biljettpaket beräknas värdet på en biljett på så sätt att det totala 
värdet divideras med antalet evenemang. Ersättning ska sökas inom ett år efter att ersättningssökande fått 
kännedom om försäkringen, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranletts av försäkringsfallet.

Den försäkrades nära anhöriga är make och maka, sambo eller registrerad partner, barn, barn till make/maka, 
sambo eller registrerad partner, foster- och barnbarn samt föräldrar, svärföräldrar, far- och morföräldrar.

Tikettiturva ersätter inte andra kostnader (såsom rese- eller logikostnader som uppstått i samband med eve-
nemanget) eller läkarintyg.  Tikettiturva ersätter inte kringprodukter eller -tjänster som eventuellt har sam-
band med deltagandet. 

Vad ska bifogas ersättningsansökan?
Som bilaga till ersättningsansökan behövs ett läkarintyg, polisens undersökningsprotokoll eller stämning inför 
rätta, av vilka framgår orsaken till annulleringen. Orsaken till annulleringen får inte ha framkommit innan 
försäkringsskyddet tecknades eller biljetten köptes.

Hur söker jag ersättning?
Du söker ersättning lätt och snabbt. Du kan söka ersättning genom att fylla i en elektronisk blankett på web-
bplatsen www.tiketti.fi/info/tikettiturva

If behandlar sina kunders personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och 
försäkringslagstiftning. En mer utförlig information om behandling av personuppgifter finns på if.fi/henkilo-
tietojen-kasittely.

Du hittar närmare uppgifter om Tikettiturva och anvisningar för skadesituationer i villkoren för Tikettiturva.
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