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Ifin visio on tarjota vakuutustuotteilla turvaa ja
vakautta asiakkaiden päivittäiseen elämään ja
liiketoimintaan. Pyrkimyksenä on olla asiakkaiden
parhaimpana pitämä vakuutusyhtiö niin Pohjoismaissa
kuin Baltiankin vakuutusmarkkinoilla. Visio heijastuu
asiakaslupaukseen: ”Ole huoletta. Me autamme.”

•

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jolla on
yli 3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa.
If tarjoaa kattavan valikoiman
vahinkovakuutusratkaisuja ja -palveluja laajalle
asiakaskunnalle yksityishenkilöistä suuryrityksiin.

liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja jotka
työllistävät yli 500 henkilöä.
Baltia
Baltia-liiketoiminta-alue tarjoaa vahinkovakuutuksia
sekä henkilö- että yritysasiakkaille. If on Baltian
alueen toiseksi suurin vahinkovakuuttaja, ja
asiakkaita liiketoiminta-alueella on noin 300 000.

Ollakseen visionsa mukaisesti asiakkaiden keskuudessa
parhaimpana pidetty vakuutusyhtiö, If toteuttaa
kolmeen päätavoitteeseen perustuvaa strategiaa:
•

If toimii kaikissa Pohjoismaissa ja hyödyntää
toimintansa laajuutta ja osaamistaan kaikilla toimintaalueillaan. Yhtiön kilpailukyvyn takaava menestystekijä
on toiminnan jatkuva kehittäminen.
Vakuutusliiketoiminnan painopistealueena on jo yli
vuosikymmenen ollut kilpailijoita parempi riskien
arviointi ja hinnoittelu, ja tämän myötä parhaan
tuotevalikoiman tarjoaminen asiakkaille.

•

Ifin liiketoiminta Pohjoismaissa on jaettu
asiakaskunnan mukaisiin liiketoiminta-alueisiin. Lisäksi
Baltia muodostaa erillisen liiketoiminta-alueen, joka
kattaa kaikki kolme Baltian maata.

•

• Henkilöasiakk
Henkilöasiakkaa
aatt on Ifin suurin liiketoiminta-alue.
Ifillä on yli kolme miljoonaa henkilöasiakasta, ja se
on markkinajohtaja Pohjoismaissa.
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Pohjoismaiden suurin yritysvakuutusten tarjoaja, ja
sillä on yli 350 000 asiakasta. Liiketoiminta-alueen
osuus Ifin vakuutusmaksutulosta on lähes
kolmannes. Yritysasiakkaiksi lasketaan yritykset,
jotka työllistävät maksimissaan 500 henkilöä.
• Suur
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asiakkaa
aatt -liiketoiminta-alue on Pohjoismaiden
johtava suuryritysten vakuuttaja, jolla on noin 1 300
asiakasta. Asiakkaita ovat yritykset, joiden
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Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Ifillä on oltava
kattavin ymmärrys asiakkaiden vakuutustarpeista, ja
vastaavasti paras kyky arvioida ja hinnoitella riskejä.
If pyrkii olemaan toimialansa palvelukeskeisin yhtiö
ja kehittää jatkuvasti digitaalisia palveluitaan.
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If kehittää jatkuvasti riskien arviointi- ja
hinnoitteluprosessejaan niin kutsutun ”Best in Risk”
-konseptin mukaisesti. Tämä tarkoittaa
riskienhallinnan kokonaisvaltaista ymmärtämistä
organisaation kaikilla tasoilla.
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Ydinliiketoiminnan kannattavuus saavutetaan riskien
oikean arvioinnin ja hinnoittelun kautta. Myös
jatkuva pyrkimys kustannustehokkuuteen,
riskitasapainotettu sijoitusstrategia ja
luottokelpoisuus myötävaikuttavat omalta osaltaan
vahvan ja vakaan kannattavuuden saavuttamiseen.

Ifin taloudelliset tavoitteet ovat vähintään 17,5
prosentin oman pääoman tuottoaste (RoE) ja enintään
95 prosentin yhdistetty kulusuhde.
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