Hei, Kirkon alat ry:n jäsen!

Tiedätkö, mitä etuja sinä saat?

2014

Näin etenemme tänään
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Ammattiliittojen kumppani vakuutusasioissa
Jäsenvakuutuksesi
Jäsenedut
Vain liittojen jäsenille räätälöidyt tuotteet
Erinomaista verkkopalvelua
Tule Turvaan
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Turva on palkansaajien oma vakuutusyhtiö


Palkansaajat ja työväenjärjestöt perustivat Turvan vuonna 1910.



Turvan asiakaskunta koostuu yhteisöistä, kotitalouksista ja pk-yrityksistä.



Turvan takuupääoman omistajina ovat mm. SAK, 16 ammattiliittoa, kaksi
työväenyhteisöä ja LähiTapiola-ryhmä.



Turvan hallinnossa on vahva ammattiliittojen edustus:
± Turvan hallintoneuvostossa (30 jäsentä) on monia liittojen edustajia:
liittopuheenjohtajia, talouspäälliköitä, järjestöpäälliköitä ja työpaikkojen
pääluottamusmiehiä.
± Ay-liikkeellä on vahva edustus Turvan 20:ssä aluetoimikunnassa (yli 180
jäsentä).
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Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Keskinäisessä vakuutusyhtiössä








yhtiön tulos jaetaan takaisin omistaja-asiakkaille alennuksina ja osa
tuloksesta käytetään yhtiön vakavaraisuuden turvaamiseen. Turvan
asiakasedut ovat pysyviä ja ne karttuvat asiakkuuden keston mukaan.
omistajia ovat vakuutuksenottajat eli asiakkaat ja takuupääoman omistajat
vakuutuksenottajien asema on vahvempi kuin takuupääoman omistajien,
joiden äänivalta on rajoitettu
omistus on vakaata
yhtiön valtaaminen on hankalaa
vakuutustoiminta on ensi sijalla
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Turvaamme elämääsi kokonaisvaltaisesti






Vahinkovakuutukset: itsesi ja perheesi, koti, vapaa-ajan asunto, ajoneuvo,
matka, vene, lemmikki, metsä
Henkivakuutukset
Eläke- ja vakuutussäästäminen
Pankki- ja sijoituspalvelut LähiTapiola Pankin kautta
Pk-yrittäjille joustavia vakuutusratkaisuja, joilla hallitset omaisuus- ja
toimintariskisi ja pidät hyvää huolta itsestäsi ja koko henkilöstöstäsi.

«MDNDXSDQSllOOHDLGRVWLKHQNLO|kohtainen ja ystävällinen asiakaspalvelu.
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Jäsenvakuutuksesi
Vapaa-ajan matkustajavakuutus
1. Vakuutettuina





Alle 68-vuotiaat jäsenet (myös eläkeläis- ja opiskelijajäsenet)
Vakuutus päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana jäsen täyttää 68 vuotta
Vakuutetun mukana matkustavat alle 15-vuotiaat lapset (biologiset lapset sekä
vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat lapset)
Vakuutetun mukana matkustavat alle 15-vuotiaat lapsenlapset (omat ja puolison
lapsenlapset)

2. Voimassaolo






Vapaa-aikana tehtävillä ulkomaanmatkoilla
Vapaa-aikana tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat linnuntietä vähintään 50
km etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaaajan asunnosta
Enintään 60 vrk matkan alkamisesta
Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa, sen harjoittelussa eikä vakuutusehdoissa erikseen luetelluissa urheilulajeissa tai harrastuksissa
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3. Korvaukset


Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana alkaneen sairauden tai
sattuneen tapaturman hoitokuluja ilman ylärajaa.
 Sairauden hoitokuluja korvataan 90 vrk
 Tapaturman hoitokuluja 3 vuoden ajan



Vakuutetun mukana matkustaville alle 15-vuotiaille lapsille ja lapsenlapsille
lisäksi
 Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta 8 500 ¼, tapaturmainen kuolema 1 700 ¼



Vakuutus korvaa myös matkan peruuntumis- tai keskeytymiskuluja, kun
kyseessä on:
 Oma tai lähiomaisen sairaus, tapaturma tai kuolema
 Omaisuusvahinko Suomessa



Vakuutus korvaa matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja, jos
myöhästyminen johtuu esim. sääesteestä tai kulkuneuvon teknisestä viasta.



Vakuutetun kuolemantapauksessa korvataan kotiinkuljetus tai hautauskulut
ulkomailla.
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Liittoturvavakuutus


Liittoturvavakuutus on voimassa järjestötehtävissä ja ±tilaisuuksissa
kaikkialla maailmassa (esim. järjestön järjestämät kokoukset, kesä- ja
talvipäivät, koulutustilaisuudet)



Matkustajavakuutus






Matkatavaravakuutus




Korvaa matkalla alkaneen sairauden ja sattuneen tapaturman hoitokuluja ilman
ylärajaa
Pysyvä haitta, kertakorvaus enintään 10 000 ¼
Tapaturmainen kuolema 2 000 ¼

Enimmäiskorvausmäärä vahinkoa kohden 2 000 ¼, omavastuu 50 ¼

Matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus
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Liittosi jäsenenä saat huomattavia etuja


Liittoalennus
± Liiton jäsenenä saat jatkuvan 9 % alennuksen sekä kotivakuutukseen että
vapaaehtoisiin auto- ja henkilövakuutuksiin.



Omistaja-asiakas
± Lisäksi liiton jäsenenä saat 5 % omistaja-asiakasalennuksen heti ensimmäisestä
vakuutuskaudesta alkaen, mikäli otat Turvasta kotivakuutuksen tai
liikennevakuutuksen. Viisi vuotta kestäneen omistaja-asiakassuhteen jälkeen
alennus nousee 7 %:iin ja kymmenen vuoden jälkeen palkitsemme uskollisen
asiakkaan 10 % alennuksella.



Alennus liikennevakuutuksesta.
± Saat lakisääteisestä liikennevakuutuksesta
3 % jatkuvan alennuksen.
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Vain ammattiliittojen jäsenille räätälöity
Liittokasko ± Parasta mitä autollesi voi tapahtua
± Sisältää erinomaisen bonusedun: kun olet ajanut kolme vuotta ilman törttöilyjä,
bonuksesi ei putoa vahingon sattuessa.
± Vakiona laaja sijaisauto-, ulkomaan vastuu-, lunastusetu-, lasi- sekä
eläintörmäys- ja luonnonilmiövakuutus. Lisäksi uuteen Liittokaskoon on
mahdollista saada lähtöbonusta heti kättelyssä 70 %.

Henkikulta ± Henkivakuutuksella autat lähimmäisiäsi
pilvenkin reunalta.
± Erikoishinnoiteltu henkivakuutus perheesi
taloudellisen tulevaisuuden turvaksi.
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Vain ammattiliittojen jäsenille räätälöity
Apua arkeen, kun sattuu ja tapahtuu - kodinhoitoetu
-

-

-

Saat korvausta arkea helpottavista kodinhoitopalveluista
tapaturman jälkeisenä toipilasaikana
Olet oikeutettu etuun, jos joudut vakuutuksesta
korvattavan tapaturman vuoksi sairaalahoitoon vähintään
vuorokaudeksi (24 tuntia)
Korvauksen enimmäismäärä on 500 euroa yhdestä
tapaturmasta.
Etu kuuluu kaikkien ammattiliittojen jäsenille, joille
myönnämme liittoalennukset ja joilla on voimassaoleva
tapaturmavakuutus Turva Henkilö -sopimuksessa tai
Henkikullan Järjestöhenkilösopimuksessa.
Edun saaminen edellyttää lisäksi voimassaolevaa
kotivakuutusta Turvassa.
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Vain ammattiliittojen jäsenille räätälöity
Joustoa vakuutusmaksuihin työttömyyden kohdatessa
Ensimmäistä työttömyyskorvausta voi joutua odottamaan pitkään.
Onneksi Turva joustaa vakuutusmaksuissa:
± Työttömyyskorvausta odottavalle ammattiliiton jäsenelle myönnetään 6 viikkoa
korotonta maksuaikaa Turvan vakuutusmaksuihin
± Lisämaksuajan saadakseen tulee laskun saamisen jälkeen olla mahdollisimman
pian yhteydessä Turvan lähimpään palvelutoimistoon tai palvelunumeroon
01019 5110
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Turva.fi ±sivustoa voit hyvällä syyllä kutsua
verkkoPALVELUKSI
Asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua riippumatta siitä, haluavatko
he tulla palvelluksi puhelimessa, toimistossa, kotonaan tai verkossa
MAPPI-verkkopalvelussa
± Voit tarkastella ja päivittää omia vakuutus- ja asiakastietojasi
± Maksusopimus: Maksusopimuksella kokoat vakuutuksesi laskut yhteen ja päätät
itse maksuaikataulun.
± Paperiton palvelu: Toimitamme vakuutuksiasi koskevat vakuutuskirjat ja laskut
MAPPI-verkkopalveluun. Helppo, arkistoituva ja maksuton.
± eLasku: Saat Turvan laskut paperisen sijaan sähköisesti verkkopankkiisi.
± Sähköinen korvauspalvelu: Voit maksaa itse itsellesi korvauksen Mapissa lasten
sairauskuluvakuutuksista, lasten ja aikuisten tapaturmavakuutuksista sekä
matkustajavakuutuksista. Palvelu ei koske aikuisten sairauskuluvakuutuksia eikä
ammattiliittojen ottamia henkilövakuutuksia kuten esim. matkustajavakuutusta.
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Osta helposti netistä 24/7
Osta missä vain, milloin vain.
Verkkokauppa Turvaamo - turva.fi/turvaamo
 Sinä ja perheesi: Tapaturmavakuutus
 Asuminen: koti ja vapaa-ajan asunto
 Matkalle: Matkavakuutus
 Ajoneuvot: Auto ja moottoripyörä
Verkkokaupassa huomioidaan myös
sinulle kuuluva liittoalennus.
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Asiakkaistamme 96 % voi suositella meitä lämpimästi

Lähde: Turvan asiakastyytyväisyystutkimus 2012
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Meillä on tutkitusti tyytyväisimmät
vakuutusasiakkaat - jo kolmatta kertaa
peräkkäin.
EPSI Rating Asiakastyytyväisyystutkimus 2011, 2012, 2013

Tule Turvaan ± Anna meidän vakuuttaa myös sinut
Valitse sinulle sopivin vaihtoehto:
1. Sovi kotikäynti
Voit jättää yhteydenottopyynnön osoitteessa turva.fi/turvaan ja otamme sinuun
pian yhteyttä.
2. Tule käymään
Kaikkien toimistojemme yhteystiedot löydät osoitteesta www.turva.fi
3. Soita meille
Tavoitat meidät numerosta 01019 5110 ma-pe 8-18.
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Lisää tietoa liitollesi räätälöidyillä nettisivuilla

turva.fi/kirkonalat
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Kysymyksiä?
Kiitos

