
 

 
Teme on neuvotellut jäsenilleen If Vakuutuksesta kattavat jäsenvakuutukset ja 
rahanarvoiset jäsenedut 
 
 
Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus 
 
Teme on ottanut jäsentensä turvaksi ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen ammatissa 
aiheutuvien vahinkojen varalta. Vakuutettuina ovat liiton jäsenet omaa työ- tai virkasuhdetta koskevissa 
asioissa. Lue lisää vakuutuksen sisällöstä osoitteesta if.fi/teme 
 
Liittovakuutus 
 
Teme on vakuuttanut jäsenensä Ifissä vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutuksella.  
 
Vapaa-ajan matkustajavakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen vapaa-ajan koti- 
tai ulkomaan matkan alkamisesta. Vakuutetun vanhempansa ja isovanhempansa mukana samalla matkalla 
matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain 
yhden vakuutuksen perusteella. Lapsilla on vakuutuksessa samat turvat kuin jäsenelläkin, ja lisäksi korvaus 
tapaturman aiheuttamasta kuolemasta on 2 000 euroa ja tapaturman aiheuttamasta täydellisestä 
pysyvästä haitasta 10 000 euroa. Turvassa on vakuutusehtojen mukainen urheilurajoitus. Rajoitusta ei voi 
poistaa. 

Voimassa oleva jäsenkortti toimii matkavakuutustodistuksenasi. Erillisen matkavakuutustodistuksen tai 
viisumitodistuksen saat Ifin asiakaspalvelun numerosta 010 19 19 19 (ma-pe klo 8-20, la-su 10-16) tai 
Omilta sivuilta 

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus antaa turvaa tapaturman aiheuttamien hoitokulujen, pysyvän haitan ja 
kuoleman varalta. 
 
Lue lisää vakuutuksen sisällöstä osoitteesta if.fi/teme 
 
Järjestövakuutus 
 
Temen jäsen on vakuutettu Järjestövakuutuksella liiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa ollessaan. Lue 
lisää vakuutuksen sisällöstä osoitteesta if.fi/teme 

Suomen edullisin henkivakuutus 

Temen jäsenenä sinä ja puolisosi saatte Suomen edullisimman* henkivakuutuksen 61 % jatkuvalla 
alennuksella. Henkivakuutus turvaa perheesi taloushuolilta, jos sinulle sattuisi pahin. 

Edun jo hyödyntäneet temeläiset säästävät vuosittain keskimäärin 360 € 
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Esimerkiksi 40-vuotiaalle 50 000 € henkivakuutus maksaa alle 5 € kuussa ja 100 000 € henkivakuutus noin 
10 € kuussa.  

Lisäetuna 2 000 euron Selviytymisturva 

Saat kaikkiin uusiin Primus-vakuutuksiin lisäetuna veloituksettoman 2 000 euron Selviytymisturvan. 
Selviytymisturva maksetaan kuolemantapauksen yhteydessä kuolinpesälle. 

Laske henkivakuutuksesi hinta  

Lisätietoja kaikista vakuutuksista ja eduista  

if.fi/teme tai puhelinnumerosta 010 19 19 19 (ma-pe klo 8-20, la-su klo 10-16).  

Voit hoitaa vakuutusasioitasi 24/7 Omilla sivuilla. 

 

*Hintavertailu Innolink 11/2020.  

Primus -vakuutusten myöntäjäyhtiönä toimii yhteistyökumppanimme Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 
(https://www.kalevavakuutus.fi/) ja vakuutusten asiakas- ja korvauspalvelusta vastaa If Vahinkovakuutus 
Oyj, Suomen sivuliike. 
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