
TIEDOTE 26.1.2021

FINIB ASIAKASTURVA: JA SIIHEN LIITTYVÄ RYHMÄVAKUUTUS
vakuutusnumerot 2001023240 ja 2001196438

LOHJAN VUOKRA-ASUNNOT OY
saa Finibin etuasiakkaana asukkailleen ryhmätapaturmavakuutuksen, joka on voimassa toistaiseksi, alkaen dd.mm.yyyy.

Vakuutettuina ovat taloyhtiössä vakituisesti asuvat asukasrekisteriin merkityt asukkaat sekä taloyhtiön talkoissa ilman taloudellista
korvausta työskentelevät ulkopuoliset henkilöt talkoiden aikana. Tapaturman hoitokulujen osalta myös taloyhtiön tai asukkaiden vieraat.

●

Vakuutusturva on voimassa ympärivuorokautisesti taloyhtiön hallinnoimalla piha-alueella ja yhteisissä tiloissa sekä vakuutetun
yksityisellä piha-alueella. Lisäksi se on voimassa asunto-osakeyhtiölain mukaan ilmoitettavien korjaus- ja muutostöiden aikana
ilmoitusta koskevassa huoneistossa.

●

Vakuutusturva korvaa tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja ja mahdollisen pysyvän haitan. Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ulkoista
ja ruumiinvamman aiheuttamaa tapahtumaa, joka sattuu odottamatta ja vakuutetun tahtomatta ja johon on annettu lääkärinhoitoa 14
vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Tapaturmaksi katsotaan myös voimanponnistuksen ja liikkeen yhteydessä syntynyt vamma (em.
edellytyksin).

●

Enimmäiskorvausmäärät yhtä vakuutettua kohden yhdessä vahinkotapahtumassa:●

- .hoitokulut, asukkaat 18 000 €
- .hoitokulut, vierailijat 5 000 €
- .pysyvä haitta(100%) 25 000 €
- .kuolema 5 000 €
- .luunmurtuma max 5 000 €
- .kertakorvaus sairaalahoidon kustannuksista 500 €
- .pysyvän vamman edellyttämät kodin muutostyöt 3 000 €
- .talkoolaisten vastuuvakuutus 2 500 €
- .silmälasien tai kuulokojeen vahingoittuminen talkoiden aikana 500 €
- .tapaturman aiheuttamat hoitokulut vieraille 5000 €

Omavastuu 0 € lukuun ottamatta silmälasi- ja kuulokojevahinkoja, joissa se on 50 € sekä talkoolaisten vastuuvakuutuksessa 130 €.●

Vakuutusturva rajoituksineen tarkemmin sopimukseen liittyvissä vakuutusehdoissa.●

Finibin etuasiakkaiden Avainturva auttaa asukasta avainten hävitessä tai unohtuessa asuntoon.
Finib Asiakasturvan Avainturva korvaa avaimien tai lukkojen uusimisesta sekä ovien avaamisesta aiheutuneet kustannukset, kun
vakuutetun asukkaan asunnon avaimet ovat vakuutetun hallusta kadonneet, varastettu tai ne ovat vakuutetun tahtomatta jääneet
sisään lukittuun asuntoon.

●

Vakuutettuina ovat taloyhtiössä vakituisesti asuvat ja asukasrekisteriin merkityt.●

Vakuutetuilla avaimilla tarkoitetaan vakuutetun asukkaan vakuutetussa taloyhtiössä sijaitsevan asunnon avaimia. Muiden avainten kuin
vakuutetussa taloyhtiössä sijaitsevaan asuntoon pääsemiseksi tarvittavien avaimien (so. porttikonki, ulko-ovi, asunnon ovi, sekä
mahdollinen turvalukko) katoamista, varkautta tai sisään lukitsemista ei korvata.

●

Enimmäiskorvausmäärä yhtä vakuutettua asukasta kohden yhdessä vahinkotapahtumassa sekä kalenterivuoden aikana 300 euroa.
Vakuutuksesta korvataan enintään yksi vahinko kalenterivuoden aikana.

●

Omavastuu on 0 €.●

Finibin etuasiakkaiden Turva asukkaalle asumisen keskeytymisen varalta
Vakuutuksesta korvataan asumisen keskeytyminen, kun asunto on asumiskelvoton vähintään 24 tunnin ajan ja asumiskelvottomuus on
seurausta huoneistossa aiheutuneesta tulipalosta, vesivahingosta tai huoneistoon vahingon aiheuttaneesta luonnonilmiöstä.

●

Vakuutuksesta korvataan jokaista täyttä vuorokautta kohden 75 euroa enintään 5 vuorokauden ajan. Vakuutusmäärä on
asuntokohtainen, ei asukaskohtainen.

●

Omavastuu on 0 €.●

Vakuutuksesta korvataan enintään yksi vahinko asuntoa kohden kalenterivuoden aikana. Vakuutuksesta ei suoriteta korvausta, jos
vahinko johtuu vahingonteosta tai on aiheutunut asunnossa tehtävän remontin tai korjaustöiden yhteydessä

●

Vakuutusyhtiö:
AIG Europe S.A.(Finland) asiakaspalvelu: puh +358 203 03456
Kasarmikatu 44 asiakaspalvelu@aig.com

Vahinkotapahtuman tapahduttua tulee asiasta viivyttelemättä ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön (kerro vakuutusnumero 2001023240 ja
2001196438), josta saa ohjeita ja vahinkoilmoituslomakkeita, sekä antaa asia tiedoksi isännöitsijälle.

Tapaturmavakuutuksessa ja Avainturvassa vakuutetun tulee itse maksaa kulut ensin ja hakea vasta sen jälkeen korvausta alkuperäisiä
tositteita vastaan. Asumisen keskeytymisen turvassa kuitteja kuluista ei tarvita, vaan asumisen keskeytymisen tulee olla isännöitsijän,
kotivakuutusyhtiön, palokunnan tai muun viranomaisen toteama ja siitä tulee toimittaa vakuutusyhtiölle allekirjoitettu ja päivätty asianmukainen
tosite vahinkoilmoituksen liitteenä.


