INFRA-turva –
vakuutusratkaisu sinun toimialallesi
Voimassa 1.1.2019 alkaen
Fennia ja INFRA ry ovat yhdessä suunnitelleet juuri omalle toimialallesi sopivan vakuutuskokonaisuuden, INFRA-turvan. Se kattaa yrityksen oikeusturvaan, vastuuseen, omaisuuteen ja
työkoneisiin sekä henkilöstön sairastumiseen liittyviä riskejä. Rakennamme yksilöllisen, yrityksesi
tilanteeseen sopivan vakuutusturvan riskiympäristön kartoituksen avulla. INFRA-turvalla voit
kattaa toimialasi erityisriskejä perusturvaa laajemmin.

INFRA-turva sisältää seuraavat edut ja vakuutukset
• Takausvakuutus sisältää pankkitakaukseen verrattavan sitoumuksen esimerkiksi urakkasopimuksen täyttämisestä. Se on edullinen ja vaivaton tapa hoitaa työ- ja takuuajan
takaukset ilman erillistä järjestelypalkkiota.
• Oikeusturvavakuutus auttaa varautumaan tilanteeseen, jossa yritys voi tarvita lakimiehen
palveluita riita-, hakemus- tai rikosasiassa.
• Normaalia laajempi vastuuvakuutusturva. Toiminnan vastuuvakuutuksen lisäksi edullinen
louhintavastuuvakuutus sekä henkilö- että esinevahinkojen varalta.
• Turva työkohteessa aiheutetun vahingon varalta.
• Ajoneuvonosturin ja kurottajan taakkavakuutus kattaa taakan noston tai noston ja
siirron sen mukaan, minkä laajuinen vakuutus on valittu.

• Rikkovakuutuksissa vahingon määrästä tehtävä ikävähennys (koneen ikään perustuva, vuotuinen vähennys)
tehdään toisen käyttövuoden sijaan vasta kuudennen käyttövuoden päättymisen jälkeen.
• Yrityksen sairauskuluvakuutus korvaa sairauden tai tapaturman aiheuttamia hoitokuluja siltä osin, kun ne
eivät kuulu yrityksen työterveyshuoltosopimukseen tai lakisääteinen vakuutus ei niitä korvaa.
• Omavastuuetu moottorityökoneiden palovahingoissa. Jos automaattinen palonsammutusjärjestelmä sammuttaa palon alun, korvauksesta ei vähennetä omavastuuta.

Parasta palvelua ja asiantuntemusta yrittäjille
• Vuosikymmenten kokemus yritysvakuuttamisesta ja vahva fokus yrittäjyyteen takaavat sen, että
Fennia voi tarjota käyttöösi parhaat yritysvakuuttamisen asiantuntijat ja kokonaisvaltaiset edut.
• Teemme yksilöllisen riskikartoituksen, jossa arvioimme yrityksesi riskit ja vakuuttamistarpeet.
Näin voimme tarjota juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivia tuote- ja palveluratkaisuja.
• Jos vahinko sattuu, hoidamme sen viipymättä ja ammattitaidolla niin, että siitä on mahdollisimman
vähän haittaa yrityksesi toiminnalle. Esimerkiksi henkilövahingoissa käytössäsi on FenniaHoitajapalvelu, joka ohjaa nopeasti parhaaseen hoitoon.

Elo – Positiivisesti palveleva työeläkeyhtiö
Elo on Fennian työeläkevakuutuskumppani.
Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä
yli 40 % hoitaa työeläkevakuutuksensa Elossa.

Ota yhteyttä 010 503 8818 ma-pe klo 8-17 tai
tutustu myös fennia.fi/infrary.
Tämä ei ole täydellinen selvitys vakuutusten sisällöstä. Tutustu myös vakuutusten
tuote-esitteisiin ja ehtoihin.
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