MaRa-turva –
vakuutusratkaisu sinun toimialallesi
Voimassa 1.1.2019 alkaen

Fennia ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ovat yhdessä suunnitelleet juuri omalle toimialallesi
sopivan vakuutuskokonaisuuden, MaRa-turvan. Rakennamme yksilöllisen, yrityksesi tilanteeseen
sopivan vakuutusturvan riskiympäristön kartoituksen avulla. MaRa-turvalla voit kattaa toimialasi
erityisriskejä perusturvaa laajemmin.
MaRa-turva sisältää seuraavat vakuutukset ja edut:
• Omaisuusvakuutus irtaimistolle esimerkiksi palosta aiheutuneiden vahinkojen varalta. Korvaa
mm. vaihto-omaisuudelle kotimaan ostokuljetusten aikana sattuneita vahinkoja.
• Oikeusturvavakuutus tilanteeseen, jossa yritys voi tarvita lakimiehen palveluita riita-, hakemustai rikosasiassa.
• Toiminnan vastuuvakuutus yrityksen turvaksi silloin, kun kaikki ei sujukaan suunnitellusti, ja
aiheutetaan vahinkoa toiselle.
• Tapaturmakeskeytysvakuutus tilanteeseen, jossa yrityksen toiminta keskeytyy vakuutetulle
sattuvan tapaturman vuoksi.
• Yrityskeskeytysvakuutus tilanteeseen, jossa toiminta keskeytyy liiketoiminnassa käytettävän omaisuuden vahingoittumisen vuoksi.
• Epidemiakeskeytysvakuutus korvaa, kun toiminta keskeytyy sen vuoksi, että viranomainen rajoittaa liiketoimintaa toimipaikassa todetun epidemian vuoksi.

Turvaa myös itsesi ja henkilöstösi
Sairauskuluvakuutuksella voit täydentää henkilöstön lakisääteistä vakuutusturvaa ja
yrityksen työterveyshuoltoa.

Etuja kodin ja perheen vakuutuksiin
Saat 15 %:n alennuksen kodin ja perheen vapaaehtoisten vakuutusten maksuista. Etu ei koske sairaskulu-,
henki- ja eläkevakuutuksia.
Edut henkilöauton laajaan kaskoon
• 70 %:n lähtöbonus
• 20 %:n alennus
Nämä edut saat, kun yksityiskäyttöön rekisteröidyllä henkilöautolla on Fenniassa laaja kasko ja liikennevakuutus. Ajoneuvon ikä voi olla enintään 15 vuotta.
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/mara.
Tämä ei ole täydellinen selvitys vakuutusten sisällöstä. Tutustu myös vakuutusten
tuote-esitteisiin ja ehtoihin.
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