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If on nuori yhtiö, jolla on pitkä historia 

1767

1798

1855

1909

1999
If syntyi, kun ruotsalaisen Skandian ja 
norjalaisen Storebrandin vahinkovakuutus-
toiminnat yhdistyivät.
2001
Ifin ja Sammon vahinkovakuutustoiminnan 
yhdistyminen vahvistettiin. 
2004
Sampo osti toukokuussa Skandian, Skandia Livin 
ja Storebrandin If-omistukset. 

Ifin juuret ulottuvat 1700-luvulle... ... ja se on perustamisensa jälkeen kasvanut 
pohjoismaiseksi vahinkovakuuttajaksi

2004
5. lokakuuta 2004 Sampo osti Varman If-omistukset. 

2006
Joulukuussa If saa toimiluvan 
vahinkovakuutustoiminnan harjoittamiseen Venäjällä, 
etupäässä pohjoismaisia yrityksiä varten.

2008
If ostaa venäläisen vakuutusyhtiön SOAO 
Regionin ja aloittaa sen myötä toiminnan 
Venäjän yksityisasiakasmarkkinoilla..  
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If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, joka tarjoaa 
kattavaa vakuutusturvaa ja jolla on vahva edustus 
Euroopassa 

Maantieteellinen edustus Euroopassa

Vakuutusmaksutulo EUR 4.2 miljardia
S&P-luokitus A; Moody's-luokitus A2 
~6 300 työntekijää
Asiakkaita  

− Henkilöasiakkaat  ~2,8 miljoonaa 
− Yritysasiakkaat ~326 000 
− Baltia ~330 000

Faktaa Ifistä 2010

Maksutulo liiketoiminta-alueittain (%)

Henkilöasiakkaat
Yritysasiakkaat
Suurasiakkaat
Baltia
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If on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja 
runsaan 20 prosentin markkinaosuudella

Norja (2010)
Gjensidige      28%
If 26%
Tryg 17%
Sparebank 1 10%

Tanska (2009)
Tryg  21%
Topdanmark  19%
Codan  14%
Alm. Brand  10%
If   5%

Suomi (2009)
Pohjola 28%
If 25%
Tapiola 19%
Fennia 10%

Baltia (2010)
Codan  21%
If  15%
BTA  15%
Ergo  13%

Lähde: Vakuutusalan keskusliittojen tilastot.

Ruotsi (2010)
Länsförsäkringar  29%
If 19%
Trygg-Hansa   16%
Folksam  15%



Mitä Suomen Privatessa? 

– Suomessa vakaa kehitys keskeisiltä osin edetään suunnitelmien mukaan
– Vakuutuskanta kääntyi kasvuun vaikeiden vuosien jälkeen
– Omaisuuden tulosta painoi suurvahingot, talvivahingot ja myrskyt

– Tuotteet alan parhaat kaikilla vakuuttamisalueilla.
–  Korvaustoiminta viestinnän kärkenä – erilaistuminen kilpailijoista.

–Pikakorvaukset tulossa laajemmin käyttöön

– Nyt keskitytään prosessien uusimiseen ja tehostamiseen
–SPS – tarjonnan ja myynnin tuki ja ohjausjärjestelmä
–ISF – nettimyynti ja palvelujärjestelmä
–Jrules – sääntöpohjaisuus käyttöön
–Hinnoittelun uusiminen
–Uwn tehostaminen
–Ulkoisten datojen käyttö
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Mitä merkittävää alalla on menossa?

– Euroopan unionista tuleva säätely lisääntyy! 
– Sukupuolihinnoittelun poistaminen
– Vakuutusedustaja direktiivi
– Tulvadirektiivi
– Tuleeko yhtenäinen vakuutussopimuslaki ?

– Vaikuttaminen viranomaisten suuntaan – alaa kuullaan enemmän!
– Vahingontorjunta, rakentamismääräykset ..

– Paperiton palvelu asiakkaille – myös yhtiöiden välille
–Haetaan tehokkuutta ja kustannussäästöjä

– Sähköisten palveluiden kehittäminen asiakkaille
– Vakuutuksen osto, vakuutusten hoito, vahinkojen hoito.

– 
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Commercialin tilanteesta.  (Entinen Teollisuusvakuutus)
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•Yleisesti Suomen Commercialilla menee hyvin. 
• Kannattavuus on jopa suunniteltua parempi ja volyymipuolella olemme hieman suunniteltua edellä.
• Taloustilanne kuitenkin huolestuttaa - taantuma tulee varmasti näkymään myös meillä.

•Markkinatilanne on yleisesti haastava 
• Pääkilpailija Pohjola,  myös Fennia  ollut välillä hyvinkin aggressiivinen hinnoittelussa. 
•Tapiola  aiempaa varovaisempi. Pohjantähti tullut mukaan myös suurempiin asiakkaisiin.

•Korvauspalvelun korostaminen 
•”Korvauspalvelua joka sujuu niin kuin pitääkin”  korvauspalvelu  ulkoisen viestinnän kärkenä.

•Vahingontorjuntakonseptin voimakas esilletuonti  
•Turvatestin ja Turvapartnerin palvelujen tarjoaminen kaikissa asiakaskontakteissa .

•Vahinkopuolella sääilmiöt aiheuttavat toistuvasti suurempia vahinkoja.

•Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen uudistus.
• Hinnoittelun vapautuminen entisestään ja  hinnoittelun yksinkertaistaminen

•”Waypoint” korvaa ”Sampan” ydinjärjestelmänämme muutaman vuoden aikajänteellä
• Frontend-projektissa uusitaan CRM ja asiakashallintaa tavoitteena integroida asiakaspalvelu, sisäiset 
prosessit, tehtävälistat, myynnin seuranta jne. yhteen pakettiin.



Mitä Industrialiin kuuluu? (Entinen Yitysyksikkö)

– Suomen Industrialilla menee hyvin! Olemme selvästi kannattavalla asiakaskunnalla 
voimakkaasti tukemassa koko If:in tulosta.
 
–Markkinatilanne on erittäin haastava, jonka olemme erityisesti kokeneet tiukkana 
hintakilpailuna Pohjolan kanssa. Muut kilpailijat ovat suurin piirtein tasolla, jonka olemme 
kuvitelleet heillä olevan tavoitteena.
 
–Olemme saaneet erityistä kiitosta meklareiden taholta nopeudesta ja tarkkuudesta, millä 
olemme kyenneet kansainvälisiä vakuutusohjelmia rakentamaan! Tämä koskee erityisesti 
kansainvälisiä vakuutuslajeja: Vastuu-, Kuljetus- ja Omaisuusvakuutus.
 
–Kiitosta olemme saaneet myös vahinkojen hoidosta ulkomailla!
 
–Tämän vuoden isona business projektina on ollut saada käyttöön uusi 
asiakashallintajärjestelmä (CRM)
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Henkilövakuuttaminen

– Maksutulo on kehittynyt myönteisesti viime vuosina ja vakuutuskanta kasvaa. 

– Kannattavuus paranee pikkuhiljaa, mutta erityisesti vanhassa run-off kannassa on tuotteita, jotka 
edellyttävät vuosittaisia hinnankorotuksia pysyäkseen edes nykytasolla RR:n suhteen. 

– hoitokuluturvat (myös nykyisin myynnissä olevat) ovat ongelmallisia, koska erilaiset 
hoitomuodot ja lääkkeet kehittyvät niin huimaa vauhtia ja ovat usein yksityisellä puolella annettavia 
ja todella kalliita.

–tapaturmien hoito lähtee nykyään usein magneettikuvasta liikkeelle, joka on kallis toimenpide ja 
on lisännyt korvausmenoa.

– Kilpailussa ei henkilöpuolella ole tapahtunut mitään merkittävää muutosta, eikä vahinkovakuutuksen 
tuotepuolelle ole tullut uusia tuoteinnovaatioita (ei kyllä henkipuolellekaan riskivakuutuksiin). 

–Ifin Vauva- ja Lapsivakuutustuotteet sisältävät tuoteominaisuuksia, joita muilla kilpailijoilla ei ole, 
heillä on perinteisempi ”pelkkä sairauskuluvakuutus” tarjolla.

–voisi mainita tästä matkavakuutuksen ehtomuutoksesta, joka tullaan tekemään ensi vuoden alusta, 
josta oli Intrassakin juttua, ks. liite. Tulevaa ehtomuutosta sovelletaan jo nyt korvauskäsittelyssä
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Autovakuuttaminen
–Ajoneuvovakuuttamisen  kehittyy Suomessa tasaisesti ja kannattavuus on hyvä

–Henkilöautovakuutusten kannattavuuden kehitys on parantunut  tariffiuudistusten myötä
–If käyttää tariffointinsa takana markkinoiden uusimpia analyyttisia metodeja
–Ifin tariffin laatu on tutkitusti kilpailijoiden edellä – riskiennustekyvyltään

–Moottoripyörien kannattavuuskehitys myönteinen – matalariskisissä  moottoripyörissä IF on  kilpailukykyinen

–Markkinaosuutemme on pitkästä aikaa ollut kasvussa vuonna 2011 -  hyvä osoitus kilpailukykymme 
paranemisesta

 
–Pohjola on haastava kilpailija tarjontansa monimuotoisuuden ja ”ilmaisten” vakuutusten kautta
–Keskinäisillä yhtiöillä on kannattavuushaasteita, joita he ovat lähteneet hinnoittelemaan
–Lähivakuutus toimii paikallisesti aktiivisesti

 
–Autojen korjaamisen kustannuskehitys on erittäin merkityksellinen korvauskuluun vaikuttava tekijä

–Korjaamisen tuntihinnat vakuutusyhtiöille ovat erittäin korkeat jopa yli 100€ tunnilta
–Autojen teknisen kehittymisen vuoksi myös korjaamisen vaikeusaste ja siihen käytettävä aika kasvussa
–Olennaista on myös korjauksessa käytettyjen osien hintojen kehitys 

–Korvausmenoon vaikuttaa merkittävästi liikenteen henkilövahinkojen kehitys – alan kuolevuusmallia päivitetään 
 

–Ajoneuvovakuuttamisen tarjontaa on laajennettu 
–Merkkivakuutuksissa henkilöturva liikenneonnettomuudesta sopeutumista varten.
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Kotitalouksien omaisuusriskit muuttuvat! 

–Palot
–sähköasennukset, talotekniikka, kodinkoneet, 
–asukkaiden käyttäytyminen; avotuli, tulisijat ja hormit

–Vuodot
–astianpesukoneiden yleistyessä – vuotovahingot lisääntyneet, 
–rakennusten putkistojen elinkaariajattelu – putkistojen uusimistarve lisääntyy!

–Rikokset
–järjestäytynyt rikollisuus – tuleeko entistä laajemmin?

–kodit, vapaa-ajan asunnot, veneet ja perämoottorit
–omatoiminen varautuminen paranee

–Luonnonilmiöt
–ilmastonmuutos – uusia osittain vielä tuntemattomia haasteita!

–ääri-ilmiöiden lisääntyminen, 
–raesateet, ukkosmyrskyt, salamavahingot
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Kehityspiirteitä korvausten hoidosta  
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•vahinkokappaleet nousussa; kannettavat tietokoneet, älypuhelimet ja vastaavat laitteet 
 
•asiakaskontaktit tulevat yhä useammin If kansion kautta.  Sähköisten kontaktien osuus on jo suurempi 
kuin puheluiden.    

•korvauspalvelu on tehty asiakkaalle mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi, silloin kun kaikki asiat 
ovat kunnossa ja tapaus on selvä. Yli puolet tapauksista hoidetaan loppuun saakka heti tai 24 h aikana.

•”Korvauspalvelu, joka sujuu niin kuin pitääkin ” - asiakastyytyväisyys noussut  

Mitä kehityspiirteitä nähtävissä?
•automaatio vahinkojen hoidossa lisääntyy, helpot tapaukset käsitellään automaattisesti.
•laitteiden käyttöikä lyhenee – yhä enemmän kertakäyttötuotteita
•kuluttajien käyttäytyminen muuttuu. 
•liikkuminen  lisääntyy.  
•rakentamisessa talotekniikan lisääntyminen sekä uudet energiavaatimukset ja lämmitystekniikat,  
 metalliset kevythormit huolenaiheena.
•luonnonilmiövahingot lisääntyvät 



Kodin omaisuusvakuutukset ”LaajaPlus” kärkenä?

–Rakennukselle

–Vesikaton vuoto
–Märkätilojen vuoto
–Hyönteis- ja tuhoeläinvahinko 
–Lahottajasienivahinko

–Maksimi korvaus 10 000€ ?
–Ei korvaa pinnoitteiden tai katteen uusimista tai 
kosmeettista haittaa.
–Lahottajasienivahinko korvataan, kun 
puurakenteita on uusittava.

"Tuotelupaus tarkoittaa, että ellei valitsemasi superturvataso jostakin syystä korvaa 
sinulle sattunutta vahinkoa, mutta sinun edellisen yhtiön kodin- tai huvilan vakuutus sen 
korvaisi, tai edellisen yhtiön korvaus olisi ollut laajempi, korvaamme mekin kyseisen 
vahingon samalla laajuudella kuin edellinen yhtiösi."

Koti- ja huvilairtaimistolle

– Ikävähennyskäytäntö 
– 2 vuoden ikään asti ilman ikävähennystä

– Matkatavaraturvan laajennus
– 3 500€, Rahaa 500€ ja Ov 50€ 

– Enimmäismäärien korotukset; 
– Esine 17 000€, Polkupyörä 5 000€, raha 200€  

– Kriisiturva 
– 10 hoitokertaa

–Hole in one
– 850€

–Kiinteä sisustus 
– 10 000€



Esimerkki luonnonilmiöturvasta  
Kotivakuutuksissa
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Lisäksi  AR turvasta korvattaan;
• maanjäristykset
• tuhkapilvivahingot rajallisesti

Tuulen nopeusraja?

Mitä ilmiöitä tyypillisesti ei 
korvata?

• lumen painon aiheuttamat vahingot, 
pääsääntöisesti ei korvattavia
• lumen ja jään liikkumisen 
aiheuttamat vahingot kattorakenteille
• jäiden liikkuminen
• tavanomainen sade
• maanvyörymä, kun ei kytköstä 
ilmiöön
• maan liikkuminen, esim. routiminen 
tai kuivuus

Rakennusten tulee kestää 
normaalit sääilmiöt! 
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 Keskeisiä muutoksia

• keskilämpötila nousee
• sadanta lisääntyy

• tuulten muutoksissa eniten 
epävarmuutta

Ilmastotiedon luotettavuus 
paranee – ilmiöiden 
ennustettavuus  paranee! 

Vaikutuksia vakuutuksiin?



2010 kesän lasku vakuutusalalle? 
 Rajuilmat (myrsky) aiheuttivat laajaa tuhoa!

– Vakuutusyhtiöiden kustannukset  lähes 100 miljoonaa euroa

– metsävahingot  n 60%, 
–rakennus- ja irtaimistovahinkoja
–moottoriajoneuvovahinkoja

 
– Vakuuttamattomat kohteet, etenkin metsät ja vakuutuskelvottomat 
infravahingot mukaan luettuna kokonaisvahinkomäärä merkittävästi suurempi.
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Mitä Porin rankkasadetulva 12.8.2007 opetti?

Vakuutusalalle;
• kaupunkitulva riskinä Suomessa
• vahingontorjunnan mahdollisuudet 
• keskivahinkoihin vaikuttavat tekijät
• korjaus- ja kuivaustekniikan rajallisuus
• asiakkaiden odotuksista vakuutuksilta 
• yhtäaikaisuus jokitulvan kanssa

Poikkeuksellinen rankkasade mahdollinen missä vain 
Suomessa! Pori oli ensimmäinen tämän mittakaavan 
vahinko Suomessa.
(Vettä satoi 140 mm kolmessa tunnissa, keskimäärin 40 mm koko 
elokuussa)

Viranomaispuolella tunnistettiin yhteistyön 
kehittämistarpeita sekä pelastustoimen, 
että varautumisen puolella.
Kunnallistekniikan haasteet selkeästi esille.
Kaupunkisuunnittelun merkitys.

Selkeä tarve parantaa ennustamista ja 
tiedottamista. 



Tulva Porissa 1930-luvulla
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Ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi 1.4.2011 

• ELY keskukset ovat tehneet ko. ehdotukset
• (Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukset)

• Tulvariskilain mukaan (voimaan 2010)
• Osa tulvadirektiivin vaatimuksia

• Yhtenäinen arviointi yli maan koskien vesistö- 
ja rannikkotulvia. 

• MMM vahvistaa lopulliset tulvariskialueet.

• Tulvariskien hallintasuunnitelmat
• toimenpiteet estämiseksi ja vähentämiseksi
• tulvien ennustaminen ja varoittaminen
• pelastustoimien suunnittelu

• Kunnat arvioivat hulevesien tulvariskit.

• Pori arvioitu pahimmaksi tulvariskialueeksi.   



– Vakuutukset kattavat merkittävät luonnonilmiöt myös tulevaisuudessa!
–Tuotteiden oltava kannattavia myös näiltä osin.
– Riskien arviointi yhtiöissä tarkentuu ja hinnoittelu kehittyy nykyistä riskinmukaisemmaksi.
– Frekvenssi ja vahinkomäärä voivat kasvaa?
– Haasteita vahinkojen tarkastukselle sekä kuivaus- ja korjausresursoinnille laajoissa vahingoissa.

– Tulevaisuuden haasteena myrskyt ja tulvista etenkin kaupunkitulvat!
–Myrskyihin ja rannikkotulviin varautuminen osittain mahdotonta.
–Tulvissa haasteeksi nousevat vanhat ”vääriin paikkoihin rakennetut” rakennukset
–Metsävakuutukset noussevat tulevaisuudessa pohdittaviksi myös muiden mahdollisesti 

lisääntyvien riskien osalta, kuten tuhohyönteiset, sienitaudit , roudattomuus.

– Varautuminen luonnonilmiöihin paranee  lainsäädännön kautta  -  tuloksen kannalta oleellista.
–Roolitukset selkeiksi julkisen puolen ja omistajien välillä – pidetään kiinni!
–Kuntien ja muu julkinen vastuu keskeistä – kaavoitus, viemäröinnit,  hulevedet 

–Haasteena rakennetun ympäristön sopeutuminen!
–Omistajien vastuu korostuu – vaikutus vakuutusturvaan mahdollinen!

– Jälleenvakuuttajia kiinnostaa nyt vain myrskyt, mutta tulevaisuudessa kiinnostus muihinkin ilmiöihin 
lisääntynee Suomessa. 20

Tulevaisuudenkuvaa vakuutusnäkökulmasta…



GUDRUN 2005 Tammikuu
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Tulva Pärnussa vuonna 2005 (kuva Teet Roosaar) 

Luonnonilmiöt tulevaisuuden haaste? 



Kotitalouksien omaisuusvahingot – 
voiko niitä  ennaltaehkäistä?

04.10.2011 vp
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• Yksityisasiakkaat eivät tunne riskejään!
• Omistamiseen liittyvät riskit  - haasteellisia!
• Vahinkoihin liittyvät riskit – tekninen osaaminen?
• Arvojen säilyttämisen näkökulma - kiinteistöt

•Teknistaloudellinen käyttöikä – luonnollinen 
uusimistarve – ei uusita ajoissa!

•Asiakkaat eivät tunne vahinkojen torjunnan mahdollisuuksia!
•Tekniset apuvälineet yleistyvät vahinkojen tullessa lähelle, 
sekä uustuotannossa talotekniikan lisääntyessä.  

•Asennemuutosta kaivataan ! 
• Yli 2 500 kuolee kotitapaturmissa

• palokuolemia noin 100 vuosittain
• Tieliikenteessä noin 350 kuollutta

Lähtökohta – hiukan provosoiden!
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Huolimattomuus keittiössä !
Sähkölaitteita käytetään väärin, ei huolleta
Tulen varomaton käsittely: kynttilät, roihut, 

tulisijat, avotuli, tupakointi
Tulipalo sytytetään tahallaan: tuhopoltot, 

tulitikkuleikit

”Ihminen aiheuttaa itse 
omalla toiminnallaan noin 
puolet tulipaloista!  

Syynä on huolimattomuus, 
laiminlyönti tai tahallisuus.”

Miksi kotona syttyy tulipalo?

Vastuu paloturvallisuudestasi  on  sinulla!

Tulipalo kehittyy hengenvaaralliseksi 
parissa minuutissa – lyhyt toiminta-aika
Palokaasut hyvin myrkyllisiä!
Opi ehkäisemään tulipalon syttyminen
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DSC00092.JPGDSC00092.JPG

Keittiöpalon jälkiä 

Vanhanmallinen televisio

Lämpökameran kuva ylikuormitetusta
sähköpistokkeesta ja jatkojohdosta.



27

Sähkö – kasvava riskitekijä!

Vastuu kunnossapidosta omistajalla - riskien ymmärtäminen!
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Uusia riskejä?

Varovaisuutta 
lämmittämisessä 
kevythormeja 
käytettäessä.

Varmista hormin ja tulisijan 
yhteensopivuus
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Rakennusvirheitä esiintyy edelleen, myös 
2000-luvun rakennuksissa

• rakennusvirheitä ei yleensä korvata 
vuotovakuutuksesta
• joka kymmenes vuotovahinko aiheutui 
rakennusvirheestä 
• lattiakaivot, materiaali-, liitos-, 
tiivistevirheitä, sadevesi 

 Vahingon nopea havaitseminen ja välitön 
korjaaminen tärkeää!

Tekninen käyttöikä - tunnistettava 
uusimistarve!

Viemäreihin laitetaan sinne kuulumatonta 
tavaraa.

Rakennusvirheet – omistajan vastuu!

Keskivahingon määrä on jatkanut nousuaan
• vian etsintä, kosteuskartoitus, kuivatus, 
työ- ja materiaalikustannukset Jakotukit lattiakaivolliseen tilaan, 

jolloin vuoto tulee heti näkyviin
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Uusia riskejäkö Suomeen?

Pidä hyvää huolta luotto ja pankkikorteista, älä luovuta henkilötietoja varmistamatta kysyjän luotettavuutta! 

Henkilötietojen varkaudet  ovat
lisääntyneet merkittävästi 
kansainvälisesti  ja varkaat  ovat 
yhä  kekseliäämpiä.

Henkilötietorikosten torjunnasta  
on tullut merkittävä liiketoiminta- 
alue joissain maissa.
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Hyödyllisiä linkkejä;

 

WWW.Tukes.FI

www.kotitapaturma.fi

www.spek.fi/

TTS – Työtehoseura
www.tts.fi

Sisäasiainministeriö
www.intermin.fi 

Ympäristöministeriö
www.ymparisto.fi/ym

www.fkl.fi

http://www.tts.fi/
http://www.intermin.fi/
http://www.ymparisto.fi/ym
http://www.facebook.com/pages/SPEK-Suomen-Pelastusalan-Keskusjarjesto/105181192853532
http://www.vahingontorjunta.fi/www/page/fk_www_4583


32



33

Suojaa kotisi tulipalolta

Pidä palovaroittimet toimintakunnossa
Hanki alkusammutusvälineet, sammutuspeite 

ja käsisammutin
Käytä paloturvallisia tekstiilejä
Älä säilytä kotona helposti syttyviä aineita
Älä varastoi tarpeetonta tavaraa kotona.    
Älä säilytä mitään syttyvää lieden päällä tai  

läheisyydessä

Käytä pyykin- ja astianpesukoneita vain 
kun olet kotona
Puhdista laitteet pölystä 
Huolehdi riittävästä ilmankierrosta 
laitteiden ympärillä
Älä ylikuormita pistorasioita peräkkäisillä 
jatkojohdoilla
Älä käytä viallisia sähkölaitteita



Safera

– Pysäyttää vaaratilanteet katkaisemalla liedestä sähköt ja tarvittaessa myös 
sammuttaa syttyneen liesipalon.
–Täysin automaattinen, joten lieden käyttö pysyy ennallaan.
– Sopii olemassa olevaan lieteen.
– Vaaratilanteiden ehkäiseminen ei ole asukkaan toiminnasta riippuvaista.
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http://www.mukavamminsahkolla.fi/Sivut/artikkeli.aspx?show=Palovaroitinkorkeaantilaan
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http://www.mukavamminsahkolla.fi/Sivut/artikkeli.aspx?show=Palovaroitinkorkeaantilaan


Leagomatic vuotovahti

http://www.youtube.com/watch?v=jOTM74TLe7s&feature=player_embedded#at=20
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http://www.youtube.com/watch?v=jOTM74TLe7s&feature=player_embedded
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Murtoturvallisuus 

Lukitus ja avainturvallisuus kuntoon ensimmäisenä
- myös terassiovet!

Ovien lasiaukkojen suojaus kuntoon!
Tekninen valvonta ja hälytys kohteen mukaan.



Abloy kaukolukitus

http://www.youtube.com/watch?v=cFi7dnwL9cc&feature=player_embedded

–Kodin ulko-ovet aukeavat kätevästi kaukoavaimella, jopa 20 metrin päästä
–Kodin kaikki ovet lukkiutuvat yhdellä näppäimen painalluksella
–Samaan kaukoavaimeen voidaan liittää kodin, autotallin, varaston, mökin ja 
miksei toimistonkin lukot
–Avaimen saa poistetuksi käytöstä ja uusia avaimia lisätyksi omatoimisesti
–Kotoa lähdettäessä järjestelmä aktivoi siihen liitetyn murtohälytysjärjestelmän
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http://www.youtube.com/watch?v=cFi7dnwL9cc&feature=player_embedded
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Lukitus

40

http://turvakauppa.if.fi/kettinki-110-cm-abus-lukko-abloy-luokka-3.html


Liesiturvalaitteet
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http://shop.eurofire.fi/product/1474/innohome-hellahalytin-sa100/
http://turvakauppa.if.fi/jordfelsbrytare-amiga.html


Vuotovahingot
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http://turvakauppa.if.fi/keittion-vesiturva.html


Henkilökohtainen turvallisuus
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http://turvakauppa.if.fi/turvavaljaat-aikuisille-baltic.html
http://turvakauppa.if.fi/kenkanastat-sandy.html
http://turvakauppa.if.fi/media/catalog/product/cache/6/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/i/file_18_2.jpg
http://turvakauppa.if.fi/gps-turvalahetin-yoyocare.html
http://turvakauppa.if.fi/media/catalog/product/cache/6/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/e/cederroth194500.jpg
http://turvakauppa.if.fi/pyorailykypara-giro-transfer.html
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