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Kodin vakuutukset

Koti Turvassa
Opas kotisi vakuuttamiseen

Oikea vakuutus
jokaiseen kotiin
Kotivakuutus on koko kotitalouden yhteinen turva. Koti
vakuutus koskee sinua ja kaikkia kanssasi vakituisesti
samassa taloudessa ja samassa osoitteessa asuvia perheen
jäseniä. Sen avulla turvaat kotisi ja siihen liittyvän irtaimiston
vahinkojen varalta.
Myös vapaa-ajan asuntoa tai työasuntoa varten tarvitset erillisen
vakuutuksen, ja solu- tai yhteisasunnossa jokainen asukas tarvitsee
oman kotivakuutuksensa.

Kun asut kerros- tai rivitalossa, muista
huolehtia irtaimistosi vakuuttamisesta
Kotivakuutuksen ottaminen irtaimelle omaisuudelle on kannattavaa erilaisten vahin
kojen varalta. Kerros- tai rivitaloasujana tarvitset vakuutuksen kotisi irtaimistolle,
asuitpa sitten vuokralla tai omistusasunnossa. Asunto-osakeyhtiö huolehtii raken
nuksen vakuuttamisesta.

Vakuutukset rakennuksille
– kodeista mökkeihin ja huviloihin

Sisällys

Omakotitaloasujana sinun kannattaa ottaa vakuutus irtaimiston lisäksi myös talolle
sekä muille tontilla sijaitseville rakennuksille.
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Mökille, huvilalle tai vastaavalle vapaa-ajan rakennukselle ja sen irtaimistolle
t arvitset oman vakuutuksen.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus����������������������������������������������� 14–15

Paritaloasujalle riittää tavallisesti irtaimistovakuutus. Paritalo useimmiten vakuute
taan joko asunto-osakeyhtiönä tai omistajien päätöksellä yhtenä kokonaisuutena.
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Turvasta saat kotivakuutuksen tarpeidesi mukaan
● Vakuutusturva laajempi

Vakuutusturva rajatumpi

Mitä tarkoittaa

Rikkoutuminen

Äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut omaisuu
den särkyminen.

●

Matkatavaravahinko

Ulkomaanmatkalla mukana oleville matkatavaroille matkan aikana
sattunut vahinko.

●

Poikkeuksellinen tulva

Poikkeuksellisesta rankkasateesta (30 mm/h tai 75 mm/vrk) tai poikkeuk
sellisesta veden- tai merenpinnan noususta (esiintymistodennäköisyys
kerran 50 vuodessa tai harvemmin) aiheutunut vahinko.

●

Vuoto

Nesteen, höyryn tai kaasun vuotamisesta omaisuudelle aiheutunut vahinko.

●

Salama ja muu sähköilmiö

Salamaniskusta tai esimerkiksi ylijännitteestä aiheutunut vahinko.

●

Raesade

Raesateesta omaisuudelle aiheutunut vahinko.

●

Varkaus ja murto

Rikoksella aiheutettu varkaus- tai murtovahinko.

●

Ilkivalta

Rikoksella aiheutettu omaisuuden tahallinen vahingoittaminen.

●

Ryöstö

Varkaus tai luvatta käyttöönotto väkivallan tai sen uhan avulla.

●

Liikenneonnettomuus

Moottoriajoneuvolla tai veneellä tapahtuneessa onnettomuudessa mukana
oleville kodin tavaroille aiheutunut vahinko.

●

Villieläin

Villieläimen (ei kuitenkaan tuhoeläimen) omaisuudelle aiheuttama vahinko.

●

Räjähdys

Esimerkiksi kaasun ylipaineesta johtuva tai sähkölaitteen räjähdyksestä
aiheutunut vahinko.

●

Palo- ja n
 okivahinko

Irtipäässeen tulen ja noen aiheuttama vahinko.

●

Myrsky

Myrskytuulen aiheuttama vahinko.

●

Huom! Korvattavan vahingon tulee aina olla äkillinen ja ennalta arvaamaton.
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Turva Isokoto/
Turva Isohima

Vahinko

Turva
Vakikoto

●

Turva
Pikkukoto

Kotivakuutuksesta voit saada korvauksen mm.
Tapahtuma
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Turva Isokoto,
Turva Isohima

Turva Vakikoto

Turva Pikkukoto

Ulkomaanmatkalla mukana oleva tablettitietokone putoaa ja rikkoutuu.

Korvaa

Ei korvaa

Ei korvaa

Pakastimen termostaatti rikkoutuu ja pakasteet sulavat.

Korvaa

Ei korvaa

Ei korvaa

Silmälasit putoavat ja menevät rikki.

Korvaa

Ei korvaa

Ei korvaa

Ukonilma rikkoo kodin laitteen.

Korvaa

Korvaa kun vahinko aiheutuu sähkömoottorille,
kylmälaitteen kompressorille, pesukoneen ohjelma
koneistolle ja -kortille, asuinkiinteistön sähköpää
keskukselle tai kWh-mittarille.

Ei korvaa

Lämminvesivaraaja rikkoutuu.

Korvaa

Ei korvaa

Ei korvaa

Myrsky vaurioittaa rakennuksen ulkovuorausta, ovea, ikkunaa tai
ulkona olevan ulkokalusteen.

Korvaa

Korvaa, kun vahingon on aiheuttanut myrskyn kaa
tama puu tai muu myrskyn irrottama esine.

Korvaa, kun vahingon on aiheuttanut myrskyn kaa
tama puu tai muu myrskyn irrottama esine.

Myrsky rikkoo talon vesikaton.

Korvaa

Korvaa

Korvaa

Huoneistoon tai rakennukseen murtaudutaan ja sieltä varastetaan
irtaimistoa sekä vahingoitetaan kiinteitä sisustuksia.

Korvaa

Korvaa kun rakennukseen on murtauduttu rakenteita
rikkomalla tai muutoin väkivaltaisesti, esimerkiksi luk
koja vahingoittaen tai tunkeuduttu avaimella, joka on
saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Ei korvaa

Lukittu polkupyörä varastetaan ulkoa.

Korvaa

Korvaa

Ei korvaa

Autoon murtaudutaan ja sen tavaratilasta varastetaan tietokone.

Korvaa 2 000 euroon asti

Korvaa 2 000 euroon asti.

Ei korvaa

Äkillinen ja ennalta arvaamaton vuoto aiheuttaa vahinkoa.

Korvaa

Korvaa, kun vuoto on aiheutunut pesukoneesta,
rakennuksen kiinteästä johtoverkosta, sisäpuolisesta
sadevesiputkistosta tai kiinteästä käyttölaitteesta.

Ei korvaa

Raesade rikkoo terassin valokatteen.

Korvaa

Korvaa

Ei korvaa

Irti päässyt tuli tai noki aiheuttaa vahingon.

Korvaa

Korvaa muusta kuin palovahingosta aiheutuvan noki
vahingon vain, kun vahinko on aiheutunut äkillisesti
ja arvaamattomasti tulisijasta tai lämmityslaitteesta
nousseesta noesta.

Korvaa muusta kuin palovahingosta aiheutuvan noki
vahingon vain, kun vahinko on aiheutunut äkillisesti
ja arvaamattomasti tulisijasta tai lämmityslaitteesta
nousseesta noesta.

Rankkasadetulva (30 mm/h tai 75 mm/vrk) tai muu poikkeuksellinen
tulva aiheuttaa veden tulvimisen sisään rakennukseen.

Korvaa

Korvaa

Ei korvaa

Kevättulva aiheuttaa vahinkoa rakennukselle.

Ei korvaa

Ei korvaa

Ei korvaa

Tuntematon tekijä sotkee spray-maalilla aitaa ja ulkokalusteita.

Korvaa

Korvaa rakennukselle ja piha-alueella oleville kiinteille
rakennelmille ja tavanomaisesti ulkona pidettävälle
pihakalustolle sekä lukitulle polkupyörälle aiheutu
neen vahingon. Muulle irtaimistolle korvaa vahingon
vain murron yhteydessä.

Ei korvaa

Hirvi rikkoo pihasaunan ikkunan.

Korvaa

Ei korvaa. Korvaa ainoastaan, kun villieläin aiheuttaa
vahingon tunkeutumalla sisälle asuintiloihin.

Ei korvaa

Hiiri jyrsii sähköjohtoja ja vialliset johdot aiheuttavat tulipalon, joka
tuhoaa rakennuksen.

Korvaa

Korvaa

Korvaa

Turvaa elämäsi rakkain paikka
Turvan asiakkaana vakuutat kotisi yhdellä sopimuksella. Saat siihen kaikki tarvitsemasi vakuutusturvat
kodin irtaimistolle sekä tarvittaessa myös rakennukselle.
Vakuutuksesi kattavuuden voit valita kolmesta eri tasosta: Isokoto, Vakikoto tai Pikkukoto. Alle 27-vuotiaille
Turvalla on kattava Isohima-vakuutus. Kun kotisi on vakuutettu Turvassa, sopimukseen kuuluvat myös
vastuu- ja oikeusturva, ja voit lisätä vakuutukseesi turvan lemmikin ja veneen vahinkojen varalta.

Isokoto laajan turvan tarpeeseen
Turvan laajin kotivakuutus tarjoaa kattavaa turvaa o
 maisuutesi
rikkoutumisen ja muiden äkillisten ja yllättävien vahinkojen varalta.
Suurin osa Turvan asiakkaista valitsee laajimman tason vakuutuk
sen. Sitä me suosittelemmekin, sillä vain Isokoto korvaa rikkoutumis
vahinkoja, minkä lisäksi se korvaa myös muita vahinkoja laajemmin
kuin muut vakuutuksemme.

Turva tarjoaa etuna yli
58-vuotiaille eläkkeensaajille
edullisen vakuutusmaksun
irtaimiston Isokotoon ja
Vakikotoon!

Vakikoto on toimiva
perusvakuutus
Vakikoto on hyvä vaihtoehto, kun et tarvitse tur
vaa esimerkiksi rikkoutumisvahinkojen varalta.
Vakikoto korvaa muun muassa tulipalo-, noki-,
räjähdys-, salamanisku-, myrsky- ja vuoto
vahinkoja sekä varkausvahinkoja.

Koti-irtaimiston Isokoto sisältää myös matkatavaravakuutuksen.

Isohima alle 27-vuotiaille
Isohima on ominaisuuksiltaan Isokotoa vastaava laaja vakuutus
omassa taloudessaan asuvalle alle 27-vuotiaalle. Isohima on koti-
irtaimiston vakuutus, ja sen etuihin kuuluvat
• edullinen vakuutusmaksu
• pienempi omavastuu
• matkatavaravakuutuksen pidempi voimassaoloaika ulkomailla.

Pikkukoto korvaa paloja myrskyvahingot
Pikkukoto on sopiva vakuutusturva, kun haluat
varautua ensisijaisesti palovahinkojen varalta.
Se korvaa niiden lisäksi noki- ja myrskyvahinkoja.

Edut ovat voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana
vakuutuksenottaja täyttää 27 vuotta. Vakuutus jatkuu sen jälkeen
samant asoisena ilman nuoren etuuksia.
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Irtaimiston
vakuuttaminen
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Mitä irtaimiston vakuutus turvaa?
Irtaimiston kotivakuutus on turvanasi, jos kotisi tai vapaa-ajan asuntosi tavaroita kohtaa
äkillinen ja yllättävä vahinko. Irtaimistovakuutukseen kuuluvat muun muassa yksityis
käyttöön tarkoitetut tavanomaiset esineet, kodinkoneet ja -laitteet sekä arvo-omaisuus.
Kodin irtaimistovakuutus on turvanasi myös, jos joudut vakuutuksesta korvattavan
vahingon korjaustöiden ajaksi muuttamaan väliaikaisesti pois vakituisesta kodistasi.

Täysarvovakuuttaminen kannattaa

Jos olet r emontoinut
omistamasi asuin
huoneiston, esimerkiksi
uusinut keittiökalusteet
tai teettänyt kylpyhuone
remontin, muista tarkistaa
vakuutusturvan riittävyys
myös näiden osalta.

Suosittelemme irtaimistolle täysarvovakuutusta, jolloin irtaimisto on vakuutettu asuin
pinta-alan mukaan laskettaviin enimmäiskorvausmääriin asti.
Enimmäiskorvausmäärien riittävyyttä voit arvioida miettimällä mitä tavarat maksaisivat,
jos ostaisit ne kaikki uusina.

Määrää voi tarvittaessa korottaa, jos esimerkiksi
• kotisi tavarat ovat tavanomaista arvokkaampia tai omaisuutta on paljon
• kodissasi on yksittäisiä arvokkaita esineitä, kokoelmia tai erityistä irtaimistoa
• asuinhuoneiston remontissa sen alkuperäisiä materiaaleja
on korvattu laadukkaammilla.

Erillistä vakuutusturvaa tarvitset, jos esimerkiksi
• kuljetat mukanasi soitinta, korua tai muuta yli 4 500 euron arvoista tavaraa
• säilytät omaisuutta muualla kuin kotona, esim. treenikämpällä
• omistat asuinhuoneiston, jonka olet vuokrannut ulkopuoliselle.
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Irtaimiston täysarvovakuutus on kattava
Irtaimiston täysarvovakuutus kattaa nämä
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Esimerkkejä
enimmäiskorvausmääristä

Sovittaessa
lisävakuutettavissa

Kaikki päivittäiseen käyttöön tarkoitetut tavanomaiset esineet, kuten
• huonekalut, vaatteet, taloustavarat, sisustustekstiilit
• kodinkoneet ja -laitteet, viihde- ja muu elektroniikka
• harrastus- ja urheiluvälineet
• soutuvene, enintään 5 hv venemoottori, kanootti, jolla (ei purjejolla) palo-, varkaus-, murtoja ilkivaltavahinkojen varalta

Yhteensä vakuutuskirjan enimmäis
korvausmäärään asti

Kyllä

Irtaimisto omakotitalon tai huvilan kanssa samalla kiinteistöllä olevissa tiloissa

10 000 € asti

Kyllä

Irtaimisto asunto-osakeyhtiön huoneistoon liittyvissä varastotiloissa

4 500 € asti

Kyllä

Yksittäiset esineet

15 000 € asti vakuutuspaikassa

Kyllä

Raha, arvopaperit ja muut maksuvälineet (eivät sisälly vapaa-ajan asunnon irtaimistoon)

500 € asti

Ei

Arvo-omaisuus ja kokoelmat, kuten
• korut, taide- ja design-esineet, arvomatot, antiikki
• raha- ja postimerkkikokoelmat

Yhteensä vakuutuskirjan enimmäis
korvausmäärään asti

Kyllä

Asuinhuoneiston kiinteät sisustukset, kuten
• kaapistot, parketti, tapetit
• kodinkoneet, esimerkiksi jääkaappi, sähköliesi, liesituuletin sekä sähkökiuas

Yhteensä vakuutuskirjan enimmäis
korvausmäärään asti

Kyllä

Vakuutetun omistamat ansiotyövälineet

4 000 € asti

Kyllä

Hoidettu piha-alue kasvustoineen ja enintään 6 m2 piharakennelmat kuten
• leikkimökki, grillikatos ja kasvihuone
• kylpytynnyri, pore- tai uima-allas
• aita, lipputanko, pihavalaisimet, kompostori

4 000 € / vahinko tai yhteensä, jos
vahinko kohdistuu useaan kohteeseen

Kyllä

Matkatavarat ulkomailla (Isokoto 45 vrk ja Isohima 6 kk)
Matkalla välttämättömyystarvikkeet matkatavaroiden myöhästyessä vähintään 12 h
Passin, viisumin, matkalippujen uusimiskuluja

4 500 € asti
100 € / vrk / hlö, enintään 400 € / hlö
200 € asti

Lisämaksusta mahdollisuus
poistaa ulkomaan matkatavara
vahingoista omavastuu

Suomessa kotoa tilapäisesti enintään 12 kuukauden ajaksi pois siirretty irtaimisto

4 500 € asti

Kyllä

Päältä ajettava ruohonleikkuri ja puutarhatraktori (maksiminopeus 15 km/h), lasten ajoneuvo ja muut
sähköiset liikkumisvälineet, kuten tasapainolauta (maksiminopeus 25 km/h)

2 000 € / laite lisälaitteineen

Kyllä

Moottoriajoneuvosta, perävaunusta, teltasta tai veneestä varastettu omaisuus

2 000 € asti
(tallenteet 100 € asti)

Kyllä

Omaan käyttöön Suomessa vuokrattu tai lainattu omaisuus, joka sisältyisi omaan vakuutukseesi

4 000 € asti

Ei

Miten irtaimiston
vakuutusmaksu
muodostuu?
Muuton aikana vakuutus
on voimassa, kun muutat
vakinaisesta asunnosta
toiseen vakinaiseen asuntoon.

Irtaimiston maksuun vaikuttavat esimerkiksi vakuutus
turvan laajuus, valitsemasi omavastuu, asunnon pinta-
ala sekä paikkakunta, jolla asunto sijaitsee. Vakuutus
maksut ovat hieman korkeammat paikkakunnilla, joissa
vahinkoja tapahtuu enemmän. Korkeamman oma
vastuun myötä maksat itse enemmän vahingon sattu
essa, mutta vakuutusmaksusi on pienempi.

Omavastuu

Esimerkki

Näin Turva korvaa
Paulin pyykinpesukone hajosi vuonna
2016. Koneen korjauskustannuksiksi
arvioitiin 400 euroa ja uuden vastaavan
koneen hinnaksi 450 euroa. Pesukone oli

Omavastuu voidaan joissakin tapauksissa v
 ähentää
korotettuna. Tällaisia tilanteita voivat olla e
 simerkiksi
erikseen vakuutettujen työkalujen ja ansiot yö
välineiden murto- ja varkausvahingot autossa, perä
kärryssä tai vakuutuspaikan ulkopuolella, tai vahinko
tapaukset, joissa suihku- tai kylpyveden pääsy
lattiakaivoon on estynyt.
Omaisuuttasi kannattaa suojata turvalaitteilla kuten
murtohälyttimellä tai astianpesukoneen alle laitetulla
turvakaukalolla. Jos tällainen laite on oleellisesti vähen
tänyt vahingon määrää, voidaan korvaus maksaa ilman
omavastuun vähentämistä.

hankittu vuonna 2013, ja omavastuu oli
130 euroa irtaimiston osalta.
Uuden pesukoneen hinnasta lasket
tiin kahdelta vuodelta 8 % ikävähennys,
yhteensä 16 %, eli 72 euroa. Paulille mak
settiin korvausta 248 euroa.
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Rakennuksen
vakuuttaminen
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Mitä rakennuksen vakuutus turvaa?
Esimerkki

Kun otat vakuutuksen omakotitalollesi tai vapaa-ajan rakennuksellesi, turvaat itse raken
nuksen, siihen kuuluvan tekniikan sekä kiinteät sisustukset. Kooltaan yli 6 neliön piharaken
nukset tai -rakennelmat, kuten varasto tai autotalli pitää vakuuttaa aina erikseen.

Näin Turva korvaa
Annan ja Henrin kotitalon pesuhuoneeseen
oli asennettu vesikiertoinen lattialämmitys

Rakennuksen lisäksi vakuutettuina ovat
samalla tontilla sijaitsevat, kiinteästi asennetut

vuonna 2006. Kymmenen vuotta myöhem

• tavanomaiset koneet ja laitteet, kuten lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähköja automaatiolaitteet (LVISA-laitteet)

talon lattiarakenteille.

• sähkö- ja muut kaapelit sekä johtimet ja putkistot, enintään kunnalliseen
tai muuhun yleiseen liittymään asti
• antennit, sähköjohdot ja -mittarit sekä sähköpääkeskus
• rakennuksen perustuksen perusanturat
• kiinteät sisustukset.

min eräänä aamuna he havaitsivat sen rik
koutuneen ja aiheuttaneen vuotovahinkoa
Pesuhuoneesta jouduttiin purkamaan
pintamateriaalit sekä avaamaan lattia
rakenteita kosteuden kuivattamiseksi ja
putkiston korjaamiseksi. Lattialämmitys
putkea koski 3 % ikävähennys vuodessa
alkaen vuodesta 2008, ja ikävähennys
vuosilta 2008–2016 oli 9 × 3 % eli 27 %.
Koska rakenteet jouduttiin avaamaan nii
den kuivattamiseksi, ei ikävähennys kos
kenut näitä kuluja. Putken korjaamisesta

Lisäksi rakennuksen vakuutukseen kuuluvat

tai uusimisesta korvattiin 73 %, ja muu

• rakennuksen ja kiinteistön hoitoon liittyvät lämmitysaineet kuten lämmitysöljy
ja polttopuut

rakennuksen 260 € omavastuulla.

• rakennuksen ja kiinteistön hoitoon liittyvät muut kuin moottoroidut työkalut
• tuuligeneraattorit ja aurinkopaneelit yhteensä enintään 10 000 € asti.

vahinko korvattiin täytenä, vähennettynä
Jos vahingoittunut lattialämmitysjär
jestelmä olisi vähintään 30 vuotta vanha,
tehtäisiin kaikista vuotovahingon vian etsi
miseen ja korjaamiseen liittyvistä kustan
nuksista sivun 17 mukainen ikävähennys,
enintään 3 000 tai 5 000 euroa.
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Rakennuksen täysarvo
vakuuttaminen on fiksua
Esimerkki

Uusille ja enintään 40 vuotta
vanhoille peruskorjatuille
rakennuksille suosittelemme
laajaa Isokoto-vakuutusta,
joka sisältää turvan muun
muassa rikkoutumis- ja
vuotovahinkojen varalta.
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Suosittelemme ottamaan omistamallesi Suomessa sijaitsevalle rakennuk
selle täysarvovakuutuksen. Sillä tarkoitetaan rakennuksen todellista, vahinko
hetken arvon mukaista vakuutusta. Kun muistat uudistaa ja huoltaa kotiasi
ja korjaat mahdolliset puutteet, saat siitä oikean arvon mukaisen korvauksen
vahingon sattuessa.

Näin Turva korvaa
Heidin ja Timon vuonna 1960 rakennettu
omakotitalo kärsi palovahingon, jonka
korjaaminen kustansi 9 500 euroa. Paris
kunnalla oli Isokoto-vakuutus, ja talo oli

Rakennatko uutta tai korjaatko vanhaa?

vakuutettu täysarvovakuutuksella. Heidi

Rakennuksen vakuutus on voimassa myös sen rakentamisen ja remontoinnin
aikana. Kun rakennat itsellesi uutta kotia, rakennus kannattaa vakuuttaa val
miin rakennuksen tiedoilla heti kun rakennuksen pohjatyöt aloitetaan.

talosta hyvää huolta, ja talon nykyhinta

Vakuutusturvaan kuuluvat silloin muun muassa tontille tuotavat rakennus
tarvikkeet. Lisäksi vakuutus kattaa rakennustyömaalla olevat työkalut, vuok
ratut ja lainatut koneet (nostureita lukuunottamatta) ja tilapäisen työmaa
kopin yhteensä enintään 4 000 euroon asti ilman rikkoutumisvahinkoja.

260 euroa. Kokonaiskorvaukseksi muodos

Kotivakuutukseen sisältyvät vastuu- ja oikeusturvavakuutus voivat olla avuksi,
jos rakentaessa aiheutuu esimerkiksi vahinkoa ulkopuoliselle. Kun rakennat
tai peruskorjaat rakennusta, muista omaisuuden lisäksi vakuuttaa myös itsesi,
perheesi ja talkooväkesi! Palkatut työntekijät on vakuutettava lakisääteisellä
tapaturmavakuutuksella.

sen uudishinnasta, olisi Heidille ja Timolle

ja Timo olivat vuosien saatossa pitäneet
oli vahinkohetkellä yli 50 % sen uudis
hinnasta, joten heille maksettavasta kor
vauksesta vähennettiin vain omavastuu
tui 9 240 euroa.
Jos Heidi ja Timo eivät olisi pitäneet
talosta hyvää huolta, ja talon nykyhinta
olisi vahinkohetkellä ollut 40 % rakennuk
korvattu 40 % vahingon korjauskustan
nuksista. Kustannuksista olisi näin ollen
vähennetty 60 % eli 5 700 euroa sekä oma
vastuu 260 euroa. Kokonaiskorvaukseksi
olisi muodostunut 3 540 euroa.

Bruttopinta-alaan lasketaan
yhteen kaikki kerrokset ja
kaikki yli 1,6 m korkeat tilat
ulkoseinästä ulkoseinään.

Mikä vaikuttaa rakennuksen vakuutusmaksuun?
Rakennuksen vakuutusmaksuun vaikuttavia tekijöitä ovat
mm. vakuutusturvan laajuus, rakennuksen sijaintipaikka
kunta, rakennuksen käyttötarkoitus ja lämmönjakelutapa.
Täysarvovakuutuksessa vakuutusmaksuun vaikuttaa eni
ten rakennuksen koko, joka lasketaan bruttopinta-alan
perusteella. Kuten irtaimiston vakuutuksen kohdalla,
vakuutusmaksut ovat hieman korkeammat siellä, missä
vahinkoja tapahtuu enemmän ja pienemmät siellä, missä
niitä sattuu vähemmän. Myös asuinrakennuksen ja sen
käyttövesiputkiston ikä vaikuttaa vakuutusmaksuun.

Vakuutusmaksuun vaikuttaa myös omavastuu. Korkeam
man omavastuun myötä maksat itse enemmän v ahingon
sattuessa, mutta vakuutusmaksusi on pienempi. Jos
vahinko aiheutuu samanaikaisesti sekä rakennukselle että
irtaimistolle, vähennetään vain suurin omavastuu.
Omavastuu voidaan joissakin vahinkotapauksissa vähentää
myös korotettuna, esimerkiksi tulitöitä tehtäessä ja toiselle
vuokratun rakennuksen osalta.
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Tärkeää
tietoa kotisi
vakuuttamisesta

Vastuuturva ja
oikeusturva osana
kotivakuutusta
Kotivakuutukseen sisältyvät myös vastuu- ja
oikeusturvavakuutukset. Ne koskevat sekä
vakuutuksenottajaa että hänen kanssaan
samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä.

Vastuuturva auttaa, kun
vahinko ei kosketa vain sinua
Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata
toiselle henkilölle aiheutetut henkilö- ja esine
vahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa.
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa,
Suomen rajojen ulkopuolella kuitenkin enintään
12 kuukautta matkan alkamisesta.
Vahingon sattuessa Turva selvittää korvaus
velvollisuutesi ja vahingon määrän. Vastuu
vakuutuksesta korvattavia kustannuksia voivat
olla esimerkiksi
• esinevahinkojen kohdalla korjauskustannukset
tai esineen arvo
• henkilövahinkojen kohdalla sairaanhoitokulut
sekä tulojen vähenemisestä, tilapäisestä
haitasta tai muusta menetyksestä aiheutuneet
kustannukset.
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Vastuuturva ei korvaa esimerkiksi tahallisesti aiheutettuja
vahinkoja, itselle, perheenjäsenelle tai omalle työntekijälle
aiheutettuja vahinkoja, tai vahinkoja, jotka johtuvat siitä,
että suihku- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on esty
nyt. Vastuuvakuutuksesta ei korvata myöskään vahinkoa,
joka on aiheutunut vakuutetun hallussa, lainassa, käy
tössä, käsiteltävänä, huolehdittavana tai säilytettävänä
olevalle omaisuudelle.
Vastuuvakuutuksen korvauksen yläraja vakuutus
tapahtumaa kohti on 170 000 euroa. Lisää tietoa vastuu
turvasta löydät vakuutusehdoista.

Oikeusturva on apunasi
monenlaisissa oikeusasioissa
Oikeusturvavakuutus korvaa välttämättömät ja kohtuul
liset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jos tarvitset laki
miesapua riita-, rikos- ja hakemusasioissa, jotka koskevat
yksityiselämääsi. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja
määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai
määrän osalta.
Kuten muutkin vakuutukset, sisältää oikeusturvavakuutus
korvausrajoituksia. Esimerkiksi kuluja asiassa, jossa vaa
timuksen kiistämistä ei voida osoittaa, ei korvata. Vakuu
tuksen piiriin eivät kuulu myöskään riidat, jotka liittyvät

työhön tai muuhun tulonhankkimiseen tai avo- tai
avioeroon tai parisuhteen purkamiseen. Vastapuolen
oikeudenkäyntikuluja, jotka vakuutettu on tuomittu mak
samaan, ei vakuutuksesta korvata. Lapsen huoltoon, ela
tukseen, tapaamisoikeuteen ja asumiseen liittyvien riito
jen kuluja korvataan vakuutuksesta vain tietyin, ehdoissa
mainituin poikkeuksin.

Jos vastuuvakuutuksen
piiriin kuuluva vahinko
johtaa oikeudenkäyntiin,
ilmoitathan siitä viipymättä
Turvalle! Silloin Turva
hoitaa puolestasi oikeuden
käynnin ja maksaa siitä
aiheutuvat kulut.

Oikeusturvavakuutus on voimassa Suomessa, ja sitä voi
daan käyttää tapauksissa, joiden syy on syntynyt vakuu
tuksen voimassaoloaikana ja jotka voidaan käsitellä käräjä
oikeudessa Suomessa. Jos vakuutus on ollut vakuutus
tapahtuman sattuessa kuitenkin voimassa vähemmän
kuin kaksi vuotta, tulee riidan perusteen olla syntynyt
vakuutuksen voimassaoloaikana.
Oikeusturvavakuutuksesta korvattavia tapahtumia voivat
olla esimerkiksi

Esimerkki

• riita-asioissa asuntokauppoihin liittyvät riidat

Näin Turva korvaa

• rikosasioissa esimerkiksi pahoinpitelyyn liittyvät asiat,
joissa olet rikoksen kohteena.

Matti ajoi polkupyörällään huolimatto

Oikeusturvavakuutuksen korvauksen yläraja vakuutus
tapahtumaa kohti on 8 500 euroa. Omavastuuseen vai
kuttaa kokonaiskustannusten määrä. Lisää tietoa oikeus
turvasta löydät vakuutusehdoista.

masti ja törmäsi vahingossa suojatiellä
kävelleeseen naiseen. Nainen loukkaantui
törmäyksessä, ja hänen jalkansa murtui.
Koska vahinko aiheutui Matin huolimat
tomuudesta, hän oli korvausvelvollinen.
Matin vastuuturvasta korvattiin naiselle
jalan murtumasta aiheutuneet hoitokulut,
tilapäisen haitan korvaus sekä ansion
menetyskorvaus sairausloma-ajalta.
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Miten omaisuutesi
arvo määritellään?
Vakuutus ei koskaan pysty korvaamaan vahingoittunee
seen omaisuuteen liittyvää tunne- tai käyttöarvoa, mutta
kotivakuutus korvaa sen rahallisen arvon vahinkohetkellä.
Suurimmassa osassa korvauksia omaisuuden arvo määri
tellään ikävähennysten avulla. Omaisuuden arvo voidaan
määritellä myös uudishinnan, nykyhinnan tai käyvän arvon
mukaan. Esimerkiksi huonekalut ja suurin osa rakennus
vahingoista korvataan uudishinnan tai nykyhinnan
mukaan. Korvauksesta vähennetään lisäksi omavastuu.

Ikävähennys on omaisuuden käyttöikään perustuva
vähennys korvauksesta.
Uudishinnalla tarkoitetaan irtaimiston kohdalla rahamää
rää, joka tarvitaan uuden samanlaisen tai käyttöominai
suuksiltaan lähinnä vastaavan omaisuuden hankkimiseen.
Rakennuksen uudishinnalla tarkoitetaan rahamäärää, joka
tarvitaan nykyaikaisilla rakenneosilla, yleisesti Suomessa
kaupan olevilla rakennustarvikkeilla ja tavanomaisilla työ
menetelmillä toteutetun uuden samankokoisen, samaan
käyttötarkoitukseen ja ominaisuuksiltaan alkuperäisen
kaltaisen rakennuksen rakentamiseen.
Nykyhinta tarkoittaa sitä, että korvauksessa huomioi
daan omaisuuden iän, käytön, kunnon tai vastaavan
vaikutus. Kun omaisuuden arvo vahinkohetkellä on
vähemmän kuin puolet uuden vastaavan hinnasta, perus
tuu korvaus nykyhintaan. Nykyhinta ei tavallisesti riitä
korvaamaan uuden vastaavan omaisuuden hankkimista
vahingoittuneen tilalle.
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Käypä arvo on omai
suuden vahinkohetken
markkinahinta. Korvaus maksetaan
markkinahinnan mukaan vakuutusehdoissa erikseen lue
tellusta omaisuudesta, kuten soittimista.
Omavastuu on rahamäärä, jonka vakuutusta ottaessasi
päätät ottaa omalle vastuullesi vahingon sattuessa. Se
vaikuttaa myös vakuutusmaksuusi.
Alivakuutus tarkoittaa tilannetta, jossa omaisuus on
vakuutettu sen oikeaa arvoa pienemmästä määrästä.
Vahinkotilanteessa korvataan vain niin suuri osa vahin
gosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden arvon välinen
suhde osoittaa.
Myös täysarvovakuutuksessa väärien tai puutteellisten
tietojen perusteella peritty liian vähäinen vakuutusmaksu
voi vaikuttaa korvauksen määrään perityn ja todellisen
vakuutusmaksun välisessä suhteessa.

Koska koti-irtaimiston
Isokoto ja Isohima toimivat
matkatavaravakuutuksina
myös ulkomailla, voit
pienellä lisämaksulla
poistaa omavastuun niistä
kokonaan ulkomailla
tapahtuvien matkatavara
vahinkojen osalta.

Näin ikävähennykset
vaikuttavat korvaukseen
Ikävähennykset vaikuttavat korvaukseen sen mukaan, mistä ja minkä ikäisestä omaisuudesta
on kysymys. Esimerkiksi puhelimien ja tietokoneiden arvo alenee nopeammin kuin rakennuk
seen kuuluvien laitteiden. Ikävähennysten laskeminen alkaa kolmannesta kalenterivuodesta
laitteen käyttöönoton jälkeen. Omaisuuden arvoksi jää ikävähennysten jälkeen vähintään
10 % vastaavan uuden omaisuuden hinnasta.

Taulukko 1: Esimerkkejä ikävähennyksistä
Rakennuksen LVISA-laitteista putkisto, sähköjohdot ja -kaapelit,
aurinkopaneelit sekä polttoainesäiliöt (ei palovahingoissa)

3 % vuodessa

Maalämpölaitteisto, ilmalämpölaitteisto, poistoilmalämpölaitteisto, vesiilmalämpölaitteisto, aurinkokeräimet

10 % vuodessa

Muut rakennuksen LVISA-laitteet ja tuuligeneraattori (ei palovahingoissa)

6 % vuodessa

Soutuvene, moottori (enintään 5 hv), jolla ja kanootti

6 % vuodessa

Kodinkoneet ja kylmiö (ei palovahingoissa), viihde- ja muut elektroniset
laitteet, stereot, tv, kamerat sekä retkeily- ja kalastusvälineet

8 % vuodessa

Polkupyörä varusteineen, työkalut ja -välineet, moottoroidut laitteet,
lapsen turvaistuin, suksiboksi, ajopuku, ajokypärä, ajokäsineet,
ajosaappaat sekä proteesit ja apuvälineet, kuten kuulokoje ja pyörätuoli

10 % vuodessa

Urheilu- ja harrastusvälineet, vaatteet ja jalkineet, ansiotyöhön liittyvät
työkalut ja -välineet, silmä- ja aurinkolasit sekä piilolinssit

20 % vuodessa

Tietokonelaitteet

25 % vuodessa

Matkapuhelimet, mobiililaitteet, kannettavat tietokoneet

25 % vuodessa
(2. käyttöönotto
vuodesta alkaen)

Ikävähennys vuotovahingon sattuessa
Jos LVISA-laitteen tai putkiston vuodosta on aiheutunut
rakennukselle tai sen kiinteille sisustuksille vahinkoa, teh
dään kaikista vuotovahingon korjaamiseen ja vian etsimi
seen liittyvistä kustannuksista vuodon aiheuttaneen laitteen
tai putken iän mukainen vähennys alla olevan taulukon 2
mukaisesti. Näitä kustannuksia ovat esimerkiksi rakenteiden
avaus- ja kuivauskustannukset sekä jälleenrakentamisesta ja
pinnoitteista aiheutuvat kustannukset. Ikävähennys laske
taan käyttöönottov uodesta lähtien.

Taulukko 2
Putkiston, laitteen
tai säiliön ikä

Vähennys vahingon
määrästä

Vähennys
enintään

0–29 vuotta

0%

0€

30–49 vuotta

25 %

3 000 €

50 vuotta
tai enemmän

50 %

5 000 €

Jos vuoto ei aiheuta rakennukselle vahinkoa, tehdään kai
kista korjaukseen tai uusimiseen liittyvistä kustannuksista
(esimerkiksi vian etsimis-, asennus- sekä maankaivuu- ja
täyttökustannukset) taulukon 1 mukainen ikävähennys.
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Vanhan
korjaaminen,
uusi, vaiko rahaa?
Kun omaisuutesi kärsii vahingon, Turva korvaa sen ensi
sijaisesti korjaamalla, jos mahdollista. Korvaus voidaan
kuitenkin maksaa myös uutta hankkimalla tai rahallisesti.
Turva maksaa korvauksen joutuisasti – viimeistään 30 p
 äivän
kuluessa siitä, kun olemme saaneet kaikki tarpeelliset asiakirjat ja
tiedot korvauksen selvittämiseksi. Korvauksessa huomioidaan omai
suuden arvo vahinkohetkellä sekä omavastuu.

Omaisuuden korjaaminen
Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, korvauksena maksetaan
korjauskulut. Korjauskustannuksia maksetaan enintään omaisuuden
vahinkohetken arvoon asti.
Turva voi valita korjausliikkeen, ja matkapuhelinten sekä tietokoneiden
kohdalla Turva käyttää omia, luotettaviksi todettuja yhteistyö
kumppaneitaan. Asiakas voi halutessaan käyttää valitsemaansa
korjaajaa esimerkiksi kodinkoneiden osalta.

Uuden hankkiminen tai rahallinen korvaus
Jos vahingoittunutta omaisuutta ei voi korjata tai korjaaminen maksaisi
enemmän kuin omaisuuden vahinkohetken arvo on, korvaus voidaan
maksaa myös uutta hankkimalla tai rahallisesti.
Uuden omaisuuden hankkiminen vahingoittuneen tilalle onnistuu käte
västi Turvan käyttämän yhteistyökumppanin kautta. Hankintapalvelu
hankkii ja t oimittaa uuden laitteen ja mahdollisuuksien mukaan asen
taa sen paikalle sekä kuljettaa vanhan pois.
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Asumisen keskeytyminen
Jos joudut kotivakuutuksesta korvat
tavan vahingon vuoksi muuttamaan
pois vakituisesta asunnostasi korjaus
töiden ajaksi, ole yhteydessä Turvaan.
Tilapäisestä asumisesta aiheutuneita
Turvan etukäteen hyväksymiä ylimää
räisiä kustannuksia korvataan 90 %
enintään vuoden pituiselta ajalta, kuu
kaudessa enintään 10 % irtaimiston
enimmäiskorvausmäärästä. Korvattavia
kustannuksia ovat asumis-, kuljetus- ja
varastointikustannukset.

Muistathan päivittää
kotisi tietoja ja ilmoittaa
muutoksista esimerkiksi
silloin, kun muutat, laajennat
rakennusta, uusit putkistot
tai hankit erittäin arvokasta
omaisuutta kotiisi! Vahingon
sattuessa saamasi korvaus
ei välttämättä vastaa omaisuuden arvoa, jos esimerkiksi
pinta-ala- tai vakuutusmäärä
tiedot ovat puutteellisia tai
virheellisiä.

Vakuutettuna ei voi olla muun muassa

Muista ehkäistä vahinkoja!

• toiselle vuokrattu tai lainattu irtaimisto

Näitä suojeluohjeita noudattamalla ehkäiset vahinkoja ja huolehdit, että n
 iiden
sattuessa olet oikeutettu täysiin vakuutuksesi mukaisiin korvauksiin, k
 uitenkin
omavastuun ja muut olosuhteet huomioon ottaen.

• huoneiston osat, jotka kuuluvat asunto- tai
kiinteistöosakeyhtiön kunnossapitovastuulle
• ansiotyöhön käytettävä omaisuus, joka kuuluu
työnantajan vakuutettavaksi, esimerkiksi
• muun yhtiömuodon kuin toiminimen omaisuus
• työnantajan omistama tai yksityiskäyttöön
antama omaisuus
• myytäväksi tai esittelykäyttöön
tarkoitettu omaisuus
• kiinteästi asennettu omaisuus, kuten
koneet, laitteet ja kalusteet
• moottoriajoneuvot, moottorikäyttöiset kulkuvälineet
sekä niiden osat, varusteet ja kiinnitettävät työkoneet
sekä laitteet lukuun ottamatta lapsen turvaistuinta ja
varastoitua suksiboksia
• tietovälineisiin liittyvät tai sisältyvät tiedot,
tiedostot ja muut kuin julkisesti saatavilla olevat
valmisohjelmat

• huolehdi, että asunnossa ja tiloissa, joissa yövytään on toimiva palovaroitin
• älä jätä arvokkaita tai varkaudelle alttiita esineitä esille autossa, perävaunussa
tai veneessä vaan säilytä niitä lukkojen takana joko tavaratilassa tai muuten
peitettyinä tai piilossa
• lukitse ikkunat ja ovet huolella
• valvo avotulta, kynttilöitä ja ulkotulia
• valvo mukanasi olevaa omaisuutta, ettei sitä varasteta
• pakkaa nesteet niin, etteivät ne aiheuta vahinkoa muille matkatavaroille
• älä tupakoi vuoteessa
• älä kuivaa pyykkiä kiukaan yläpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä
• älä jätä pesukonetta päälle asunnosta poistuessasi ja sulje hana käytön jälkeen
• älä jätä tai piilota avaimia asunnon tai säilytystilojen läheisyyteen

• tutkielmat, käsikirjoitukset ja vastaavat

• huolehdi, että lämmitysöljyn paluukierto öljypolttimelta takaisin öljysäiliöön
on poistettu

• piha-alueen patsaat ja taide-esineet

• huolehdi vesijohtoverkosta ja suojaa sitä jäätymiseltä

• vesialueet, laiturit ja rantarakennelmat

• älä sulata jäätyneitä putkia tms. omaisuutta avotulella tai kuumailmapuhaltimella

• rakennuksen perusanturoiden alapuolella olevat
rakenteet tai perustukset

• valvo sähkölieden käyttöä, katkaise sen virta aina poistuessasi huoneistosta
ja nukkumaan mentäessä, äläkä säilytä syttyviä esineitä lieden välittömässä
läheisyydessä.

• salaojat ja jätevesien puhdistamokenttä
putkistoineen
• pora- ja lämpökaivot lukuun ottamatta pumppua
laitteistoineen
• tontin maaperä.

• tarkastuta sähköasennusliikkeestä kotisi sähköverkon sopivuus sähköauton
lataukseen ja huolla latauslaitteet säännöllisesti
• älä hitsaa tai tee muita tulitöitä autotallissa.
Täydellisen listan suojeluohjeista löydät vakuutusehdoista. Tutustu niihin!
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Missä tilanteissa
kotivakuutus ei korvaa?

Mitä tehdä, kun
vahinko tapahtuu?

Vakuutusehdoissa on mainittu erikseen asioita, jotka rajaavat tiettyjä tapah
tumia pois vakuutuksen korvauspiiristä. Sellaisia ovat esimerkiksi, kun

Kun rakennuksellesi tai irtaimistollesi tapahtuu vahinko, saat avun korvaus
palvelustamme. Käsittelemme asiasi heti, ja saat useimmiten korvauspäätök
sen jo puhelusi aikana. Vahinkoilmoitus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun
sait tietää vahingosta ja mahdollisuudestasi korvaukseen. Ilmoituksen voit
tehdä myös verkkopalvelussamme.

• omaisuus katoaa tai unohtuu
• matkalla vuokratulle tai lainatulle omaisuudelle aiheutuu vahinko
• rahaa tai muita maksuvälineitä varastetaan lukitusta autosta,
perävaunusta, veneestä tai teltasta
• arvo-omaisuutta tai optisia tai elektronisia laitteita varastetaan teltasta

Jos omaisuusvahinkojen korvaus viivästyy tarvittavien selvitysten saamisesta
yli kuukauden tai henkilövahinkojen kohdalla kolmen kuukauden, Turva mak
saa korvaukselle viivästyskorkoa.

• urheilu- ja harrastusväline rikkoutuu käytössä
• lemmikki- tai kotieläin tai muu pieneläin (kuten hyönteinen, lintu,
jäniseläin, tuhoeläin tai jyrsijä) aiheuttaa vahinkoja
• suunnittelu-, asennus-, käyttö-, perustamis- tai rakennusvirheestä
aiheutuu vahinko
• lattiakaivon, sen korokerenkaan tai märkätilan putkiläpivientien
vuotamisesta tai vedeneristyksen puutteellisuudesta aiheutuu vahinko
• homehtumisesta, lahoamisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta
ilmiöstä aiheutuu vahinko
• sateesta, tulvasta, jäätymisestä, routimisesta, lumen painosta, tai pohja-,
pinta- tai sulamisvedestä aiheutuu vahinko
• vesikaton rikkoutumisesta aiheutuu vahinko, lukuun ottamatta
myrskyn tai raesateen aiheuttamaa vahinkoa
• toiselle vuokrattuun rakennukseen tai huoneistoon sekä siellä olevaan
irtaimistoon kohdistuu ilkivalta- tai varkausvahinko, paitsi murron
tai ryöstön yhteydessä.
Lue vakuutusehdoista tarkemmin, mitkä kaikki asiat eivät kuulu
kotivakuutuksen piiriin!
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Tahallinen vahinko
Turva ei maksa korvausta vahingosta, jonka olet aiheuttanut tahallisesti. Jos
vahinko johtuu törkeästä huolimattomuudesta, korvausta voidaan alentaa tai
se voidaan jättää kokonaan maksamatta. Jos alkoholin tai huumaavan aineen
käyttö on vaikuttanut vahingon syntyyn, korvausta voidaan myös alentaa tai
se voidaan jättää kokonaan maksamatta.

Entä jos et ole tyytyväinen
Turvan ratkaisuun?
Jos olet tyytymätön Turvan päätöksiin vakuutusten myöntämisestä
tai korvauksista, ota meihin yhteyttä ja pyydä perusteluja päätök
selle.
Jos asia ei selviä sinua tyydyttävällä tavalla, voit lähettää Turvan
asiakasasiamiehelle kirjallisen muutoksenhaun, jossa kerrot miksi
olet tyytymätön. Asiakasasiamies käsittelee sille osoitetut vakuu
tus- ja korvausratkaisuihin liittyvät muutoksenhaut, jotka eivät ole
muissa muutoksenhakuelimissä vireillä.
• Postiosoite: Turvan Asiakasasiamies, PL 117,
33101 Tampere
• Sähköposti: asiakasasiamies@turva.fi
Jos päätös on meidän mielestämme sopimuksen mukainen, mutta
t ahdot kuitenkin selvittää asiaa lisää, voit olla yhteydessä FINEn
vakuutus- ja rahoitusneuvonnan asiantuntijoihin. Tarvittaessa voit
jättää asiasi Kuluttajariitalautakunnan tai FINEn Vakuutuslautakun
nan käsiteltäväksi.

Hyvä tietää henkilö- ja vahinkotietojen
käsittelystä
Turva käsittelee asiakkai
densa henkilötietoja noudat
taen tietosuojalainsäädäntöä
sekä hyvää tiedonhallinta- ja
tiedonkäsittelytapaa. Muu
toinkin asiakkaiden yksityi
syyden suojan toteutumi
sesta huolehditaan hen
kilötietojen käsittelyssä.
Henkilötietoja käsitellään
Turvan tuotteiden ja palve
lujen tarjoamista ja asiakas
suhteen hoitamista varten.
Tietoja voidaan käyttää myös
asiakkaillemme suunnattuun
markkinointiin.
Henkilötietojen käsittely
ja päätöksenteko Turvassa
voi olla osin automaattista.
Asiakkaalla on oikeus hakea
päätökseen muutosta nou
dattamalla päätöksen yhtey
dessä annettavia muutok
senhakuohjeita.
Tietoja hankitaan muun
muassa asiakkaalta itsel
tään, hänen valtuuttamiltaan
tahoilta (esim. ammattilii
tot), viranomaisten julkisista
rekistereistä sekä luottotie
torekisteristä. Tallennetuista
henkilötiedoista on tietosuo
jaselosteet, joista ilmenee,

mitä tietoja rekisteriin on tal
lennettu. Tietosuojaselostei
siin voi tarkemmin tutustua
Turvan verkkosivuilla.
Asiakasta koskevia tie
toja luovutetaan sivullisille
vain asiakkaan nimenomai
sella suostumuksella tai
lainsäännöksen perusteella.
Asiakkaan tuntemistietoja
ja muita henkilötietoja voi
daan käyttää rahanpesun ja
terrorismin rahoittamisen
selvittämiseen, paljastami
seen ja estämiseen. Lisäksi
tietoja voidaan luovuttaa
viranomaisille rahanpesun
ja terrorismin rahoittami
sen tutkintaan saattamista
varten sekä sellaisten rikos
ten tutkintaan saattamista
varten, joilla rahanpesun tai
terrorismin rahoittamisen
kohteena oleva omaisuus tai
rikoshyöty on saatu.
Lisätietoa henkilötietojen
käsittelystä löytyy Turvan
verkkosivuilta.
Turvaan ilmoitetuista
vahingoista luovutetaan
tietoja vakuutusyhtiöiden
yhteiseen vahinkorekisteriin.
Samalla voidaan tarkistaa,

mitä vahinkotietoja muille
vakuutusyhtiöille on ilmoi
tettu. Tietoja käytetään kor
vauskäsittelyn yhteydessä,
jotta voitaisiin torjua vakuu
tusyhtiöihin kohdistuvaa
rikollisuutta.
Turva tallentaa asiakkai
den kanssa käytäviä puhe
luita ja chat-keskusteluita
asioinnin todentamiseksi
sekä palvelun laadun varmis
tamiseksi.

Tietoa Turvasta
Tuotteiden myynnistä voi
daan maksaa esim. vakuu
tusmaksuun tai myynnin
laatuvaatimuksiin perustuva
vastike Turvan työntekijälle
tai asiamiehelle.
Turva voi antaa asiakkail
leen henkilökohtaisia suosi
tuksia tarjoamistaan vakuu
tuksista, jos siitä on sovittu
erikseen asiakkaan kanssa.
Turva on merkitty kaup
parekisteriin.
Etämyynnin ennakkotie
dot annetaan Suomen lain
säädännön perusteella.
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Turva on mukana monessa elämän käänteessä. Arjessa tuomme mielenrauhaa ja vahin
gon sattuessa olemme mukana tukemassa ja turvaamassa. Asiakkaamme ovat toimin
taamme ja palveluumme erittäin tyytyväisiä, näin he ovat itse kertoneet jo seitsemänä
vuotena. Vuosina 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 ja 2018 EPSI Rating –asiakastyytyväi
syyskysely on osoittanut, että Turva tarjoaa asiakkailleen parasta palvelua kaikista vakuu
tusyhtiöistä. Haluamme olla jatkossakin osa tarinaasi ja teemme töitä suurella sydämellä,
jotta voisimme palvella entistäkin paremmin.

Ylpeästi suomalainen, edut asiakkaiden hyväksi
Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu kertoo, että Turva on kotimaisessa omistuksessa ja
kaikki toimipaikkamme sijaitsevat Suomessa. Keskinäisessä yhtiössä kaikki vakuutuksenottajat ovat omistajia.
Keskinäisenä yhtiönä emme jaa osinkoa vaan käytämme tuloksemme asiakkaidemme hyväksi, esimerkiksi
omistaja-asiakkaan alennuksina ja parempina palveluina. Lisäksi ammattiliiton jäsenenä saat jatkuvan
liittoalennuksen heti kättelyssä.

Turva vakuuttaa
elämäsi rakkaimmat asiat

Hoida vakuutusasiat helposti
osoitteessa turva.fi

Turvasta saat kotivakuutusten lisäksi reilut vakuutukset
kaikille elämäsi tärkeille asioille. Vakuutusten keskittäminen Turvaan on fiksu ratkaisu – se on sekä
helppoa että pitkän päälle kannattavaa. Tarjoamme
asiakkaillemme:

Verkossa voit
• tutustua vakuutusturviin
• laskea vakuutusten hintoja ja ostaa vakuutuksia
• katsoa ohjeet korvauksenhakuun.

•
•
•
•

kotivakuutukset
ajoneuvovakuutukset
henkilövakuutukset
henkivakuutukset

•
•
•
•

matkavakuutukset
venevakuutukset
lemmikkivakuutukset
metsävakuutukset

Kirjautumalla sisään verkkopalveluun voit
• tarkastella ja päivittää tietojasi
• arkistoida vakuutuskirjasi
• hankkiutua eroon paperipostista ottamalla
käyttöösi paperittoman palvelun
• antaa meille markkinointiluvan, jolloin kuulet
tarjoamistamme eduista ja uusista palveluista
• ilmoittaa helposti vahingosta ja saada korvauksen
tilillesi nopeasti.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • PL 117, 33101 Tampere • y-tunnus 0211695-5 • kotipaikka Tampere
www.turva.fi • asiakaspalvelu 01019 5110 • korvaukset 01019 5108
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TaskuTurva – Turva aina mukanasi
TaskuTurva-mobiilisovelluksen avulla:
• näet omat vakuutuksesi ja ammattiliittosi Turvasta
• liittosi matkavakuutuskortti on aina mukanasi
• löydät yhteystietomme helposti
• hoidat lasten lääkärikäynnit, auton lasivauriot
ja mobiililaitevahingot helposti ja jopa rahaa
käyttämättä.
Lataa ilmainen TaskuTurva-sovellus Google
Play -kaupasta tai App Storesta. Lue lisää
osoitteesta turva.fi/taskuturva

Takakannen sitaatit: Turvan asiakaspalautekysely

Suomen tyytyväisimmät
vakuutusasiakkaat ovat meillä.
Tervetuloa joukkoon!
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