Fennian asiakassopimukset
Voimassa 1.6.2016 alkaen
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Fennian sopimusasiakkuus
– turvallinen, yksilöllinen valinta, joka palkitsee

Kun sinä tai perheesi tarvitsette useampia vakuutuksia, ne kaikki kannattaa keskittää
Fenniaan. Sopimusasiakkaana saat hyvät asiakasedut. Asiakassopimuksia on kolme
erilaista valitsemasi turvan mukaan.
				

				
• Fenniabonus-sopimus
• Perheen Fenniasopimus
				
• Yrittäjän Fenniasopimus
Jokainen sopimustyyppi tuo sinulle etuja sen mukaan, mitä vakuutuksia sinulla on tai kuinka paljon
maksat vuodessa vakuutusmaksuja. Yrittäjänä saat parhaat edut keskittämällä meille sekä perheesi että
yrityksesi vakuutukset.

Fennian sopimusasiakkaan edut
Mitä enemmän turvaat, sitä paremmat edut saat. Tutustu asiakasetuihimme:

Yrittäjän Fenniasopimus

Perheen Fenniasopimus

Fenniabonus-sopimus

Fenniabonus-sopimus
Sopimusedut saat, kun sinulla on vähintään kolme vakuutusta Fenniassa.
Fenniabonus-sopimusasiakkaan edut
•
•
•

Fenniabonus-alennus 4–24 % (uudelle asiakkaalle 4 %)
Itsenäistä elämää aloittavalle nuorelle sama bonusluokka kuin vanhemmilla*)
Fennia-Henkiturvan korvaukseen 40 %:n korotus (kuitenkin enintään 150 000 euroa)

*) Kun vanhempien vakuutukset ovat Fenniassa, nuori saa saman bonusluokan kuin vanhemmillaan ja
alennuksen omien vakuutustensa lukumäärän mukaan. Kannattaa siis pyytää vakuutustarjous Fenniasta,
kun nuori muuttaa omilleen.

Perheen Fenniasopimus
Sopimusedut saat, kun olet jo Fenniabonus-sopimusasiakas ja sinulla on lisäksi Fenniassa jokin
näistä vakuutusyhdistelmistä:
•
•
•

kotivakuutus sekä liikenne- ja kaskovakuutus tai Fennia-liikennekasko
kotivakuutus ja muita vakuutuksia siten, että vakuutusten vuosimaksut ovat yhteensä vähintään
673 euroa
jokin Fenniaturvan vakuutus sekä liikenne- ja kaskovakuutus tai Fennia-liikennekasko ja olet alle
30-vuotias.

Perheen Fenniasopimus -asiakkaan edut
•
•
•
•
•
•

Kaikki Fenniabonus-sopimusasiakkaan edut
Oma yhteyshenkilö
Uuden asiakkaan Fenniabonus-alennus 10 % tai 16 %
Fenniaturvan jatkuva matkavakuutus 20 % edullisemmin
Fennia-Henkiturvan korvaukseen 50 %:n korotus (kuitenkin enintään 150 000 euroa)
Mahdollisuus laajentaa Fenniakasko voimassaolevaksi myös Venäjällä

Yrittäjän Fenniasopimus
Sopimusedut saat, kun
•
•
•

olet yrittäjä
olet oikeutettu Perheen Fenniasopimukseen
yritykselläsi on vähintään Yritysturva, pakollinen työajan vakuutus (jos työntekijöitä) ja Yrittäjän
tapaturmavakuutus

Yrittäjän Fenniasopimus -asiakkaan edut
•
•
•
•

Kaikki Fenniabonus-sopimusasiakkaan edut
Kaikki Perheen Fenniasopimus -asiakkaan edut
Tapaturmakeskeytysvakuutukseen korotettu enimmäiskorvaus maksutta *
Vakuutuksesi kattaa investoinnit jopa 20 %:iin asti liikevaihdosta (investointitoleranssi) **

*) Jos yrittäjä on tapaturman vuoksi pitkään työkyvytön, yritys voi menettää myyntikatettaan tai
yritykselle voi aiheutua ylimääräisiä kuluja. Normaalisti tapaturmakeskeytysvakuutuksen perusteella
maksetaan yritykselle menetetystä myyntikatteesta ja ylimääräisistä kuluista enintään 3 000 euroa
kuukaudessa kolmen kuukauden ajan. Kun sinulla on Yrittäjän Fenniasopimus, tämä korvaus voi
olla jopa 6 000 euroa kuukaudessa.
**) Yritysturvan omaisuusvakuutukset kattavat käyttöomaisuuden investoinnit vakuutuskirjassamainitussa toimipaikassa. Yrittäjän Fenniasopimuksen kattama investointitoleranssi on 20 %
liikevaihdosta (kuitenkin enintään 100 000 euroa) – ei siis irtaimen omaisuuden määrästä, kuten
ilman Fenniasopimusta. Etenkin pienelle yritykselle 20 % liikevaihdosta on yleensä enemmän kuin
20 % irtaimen omaisuuden määrästä.

Fenniabonus – alennusta vakuutusmaksuihisi
Bonus määräytyy vakuutustesi lukumäärän ja vahingottomien vuosien mukaan.
Kun sopimuksessasi on 3–10 vakuutusta
•
•
•
•
•

bonus voi olla 4–14 %
uuden Fenniabonus-asiakkaan bonuksen lähtötaso on 4 %
kokonaan uuden Perheen Fenniasopimus -asiakkaan bonuksen lähtötaso on 10 %
bonus kasvaa jokaisesta vahingottomasta vuodesta kaksi prosenttiyksikköä
bonus alenee jokaisesta Fenniaturvasta korvatusta vahingosta neljä prosenttiyksikköä.

Vakuutuksia 3–10 kpl
Bonus
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%

Bonusluokka
5
4
3
2
1
0

Kun sopimuksessasi on yli 10 vakuutusta
•
•
•
•

bonus voi olla 4–24 %
uuden Perheen Fenniasopimus -asiakkaan bonuksen lähtötaso on 16 %
bonus kasvaa jokaisesta vahingottomasta vuodesta neljä prosenttiyksikköä.
Jos tarkistusjakson aikana korvataan yksi vahinko, bonus pysyy ennallaan seuraavalla jaksolla.
Seuraavat saman tarkistusjakson aikana korvatut vahingot alentavat kukin bonusta neljä 
prosenttiyksikköä.

Vakuutuksia yli 10 kpl
Bonus
24 %
20 %
16 %
12 %
8%
4%

Bonusluokka
5
4
3
2
1
0

Näillä vakuutuksilla kerrytät Fenniabonusta:

•

Nämä vakuutukset lasketaan mukaan
sopimuksen vakuutuskappaleisiin, mutta
niistä ei saa Fenniabonusta:

kodin tai vapaa-ajan asunnon
laaja kotivakuutus *

•

liikennevakuutus

•

peruskotivakuutus

•

Fenniakasko

•

palovakuutus

•

Fennia-liikennekasko*

•

vapaa- ja täysajan tapaturmavakuutus

•

bonuksellinen venevakuutus

•

nuorison tapaturmavakuutus

•

henkivakuutus

•

aikuisten sairauskuluvakuutus

•

yksilöllinen eläkevakuutus

•

leikkausturvavakuutus

•

työkyvyttömyysvakuutus

•

lasten sairauskuluvakuutus

•

jatkuvamaksuinen säästövakuutus.			

•

matkustajavakuutus

* Lasketaan kahdeksi vakuutuskappaleeksi.

•

matkatavaravakuutus

•

bonukseton venevakuutus

•

eläinvakuutus

•

metsävakuutus

•

maatilavakuutus

•

leikkuupuimurivakuutus

•

koneiden palo- ja varkausvakuutus

Yrittäjän Fenniasopimus lasketaan kahdeksi
vakuutuskappaleeksi.
Oikeusturva- ja vastuuvakuutuksia ei lasketa
vakuutuskappaleiksi, mutta niistä saa 
Fenniabonusta.

Näin asioit kanssamme
Oma Fennia -verkkopalvelumme on automaattisesti käytössäsi henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi.
Näet siellä vakuutusturvasi, kuten vakuutuskirjat, ja voit lähettää viestejä meille. Tutustu palveluun
osoitteessa www.fennia.fi ja tilaa samalla sähköposti- tai tekstiviesti-ilmoitus siitä, että palveluun on
saapunut uusi viesti tai asiakirja.
Jos vahinko sattuu, verkkosivuiltamme, www.fennia.fi, saat neuvoja vahinkotilanteeseen.
Sivuilla on myös ohjeet korvauksen hakemiseen verkossa.
Palvelemme sinua myös puhelimitse, p. 010 503 8808 (ma-pe, klo 8-18).
(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)
Konttorien yhteystiedot ja palveluajat löydät verkkosivuiltamme www.fennia.fi.

Sopimusasiakkuuden säännöt 1.6.2016 alkaen
Nämä säännöt koskevat Fennian asiakassopimuksia, joita ovat Fenniabonus-sopimus,
Perheen Fenniasopimus ja Yrittäjän Fenniasopimus.
Oikeus Fenniabonus-sopimukseen

Sopimusasiakas ja sopimusetuihin 			
oikeutetut henkilöt

Asiakkaalla on oikeus Fenniabonus-sopimukseen, kun hänellä on kolme jatkuvaa vakuutusta
Sopimusasiakas on yksityishenkilö, jolla on sopiFenniassa.						 mustasolle oikeuttava vakuutusturva. Jos perhees
sä on useita vakuutuksenottajia, yksi heistä nimetään sopimusasiakkaaksi.
Oikeus Perheen tai Yrittäjän Fenniasopimukseen
Asiakkaalla on oikeus Perheen Fenniasopimukseen, jos hän on jo Fenniabonus-sopimusasiakas
ja hänellä on Fenniassa

Asiakassopimus on perhekohtainen. Asiakasetuihin ovat oikeutettuja sopimusasiakkaan lisäksi hänen kanssaan yhteisessä taloudessa
asuvat, saman asiakassopimuksen piiriin kuuluvat perheenjäsenet, ellei joistakin eduista toisin
ilmoiteta.

•

kotivakuutus, liikennevakuutus ja Fenniakasko
tai Fennia-liikennekasko tai

•

hän on alle 30-vuotias ja hänellä on mikä
tahansa Fenniaturvan vakuutus sekä liikennevakuutus ja Fennia kasko tai Fennia-liikennekasko tai

Yrittäjän Fenniasopimus -asiakkaan lisäedut liittyvät yritystoimintaan. Yrittäjän Fenniasopimus
-asiakkaan kanssa yhteisessä taloudessa asuvat
perheenjäsenet eivät ole niihin oikeutettuja.

•

kotivakuutus ja lisäksi hänen vakuutustensa
vuosimaksut ovat yhteensä yli 673 euroa.

Asiakassopimus on voimassa 			
vuoden kerrallaan

Asiakkaalla on oikeus Yrittäjän Fenniasopimukseen, jos hän on yrittäjä ja hänellä on oikeus
Perheen Fenniasopimukseen ja hänen yrityksellään
on Fenniassa vähintään
•

Yritysturva (sis. esim. yrityksen omaisuus-,
keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset)

•

työntekijöiden lakisääteinen tapaturmavakuutus ja Yrittäjän tapaturmavakuutus (jos yrittäjä ei kuulu lakisääteisesti vakuutettaviin). Jos
asiakkaalla ei ole työntekijöitä, hän ei tarvitse
työntekijöiden lakisääteistä tapaturmavakuutusta saadakseen oikeuden Yrittäjän Fenniasopimukseen.

Asiakassopimus on lisäetu, jonka Fennia tarjoaa
sopimukseen oikeutetulle ilman eri maksua.
Fennia tarkistaa vuosittain, onko asiakas oikeutettu asiakassopimukseen. Jos sopimusedellytykset täyttyvät, asiakassopimus jatkuu seuraavan
kauden. Jos asiakkaalla ei ole sopimustasolle
oikeuttavia vakuutuksia, sekä asiakassopimus että
sopimuksen mukaiset asiakasedut päättyvät.
Asiakassopimusten päättymissyyt
Fenniabonus-sopimus päättyy, jos asiakkaalla on
alle kolme jatkuvaa vakuutusta.
Perheen Fenniasopimus päättyy, jos asiakkaalla ei
ole enää Perheen Fenniasopimukseen oikeuttavia
vakuutuksia tai vakuutusmaksuja.
Perheen Fenniasopimuksen päättymisen jälkeen
asiakkaasta voi tulla Fenniabonus-sopimusasiakas,
jos hänellä on Fenniassa vähintään kolme jatkuvaa
vakuutusta.

Yrittäjän Fenniasopimus päättyy, jos
•

asiakkaalla ei ole enää Perheen Fenniasopimukseen
oikeuttavia vakuutuksia tai vakuutusmaksuja tai

•

Yrittäjän Fenniasopimus -asiakkaan yrityksellä ei ole enää Yrittäjän Fenniasopimukseen
oikeuttavia vakuutuksia.

Yrittäjän Fenniasopimuksen päättymisen jälkeen
asiakkaasta voi tulla Perheen Fenniasopimus tai
Fenniabonus-sopimusasiakas, jos hänen henkilökohtaiset vakuutuksensa täyttävät asiakassopimuksen edellytykset.
Fennialla on oikeus päättää asiakassopimus,
jos asiakkaalla on maksamattomia, erääntyneitävakuutusmaksuja. Asiakassopimus päättyy
automaattisesti viimeistään silloin, jos vakuutusmaksuja on ulosotossa. Kun vakuutusmaksut on
maksettu, voidaan asiakkaan pyynnöstä tehdä
asiakassopimus uudelleen, jolloin edut saadaan
kuten uutena asiakkaana. Asiakas voi halutessaan
päättää asiakassopimuksen ilmoittamalla siitä
Fenniaan.
Sopimusasiakkaan edut ovat määräaikaisia
Asiakassopimukset oikeuttavat Fennian vuosittain vahvistamiin määräaikaisiin asiakasetuihin,
jotka voivat olla esimerkiksi asiakasalennuksia tai
muita vakuutuksiin, vakuutusturvaan, vakuutusten
hoitoon tai asiakaspalveluun liittyviä etuja. Etujenmuutoksesta ilmoitetaan asiakassopimuksen
tehneille asiakkaille vakuutuskirjan yhteydessä. Jos
jokin etu koskee myös yritystoimintaa tai yrityksen
vakuutuksia tai etuihin oikeutettujen henkilöiden
piiriä on rajoitettu, tästä mainitaan erikseen kyseisen edun yhteydessä.

Vakuutuksiin liittyvät edut tulevat voimaan
yksittäisten vakuutusten vuosieräpäivästä ja ovat
voimassa yhden vakuutuskauden kerrallaan. 
Jos asiakas siirtyy Fennia-bonus-sopimusasiakkaasta Fenniasopimus-asiakkaaksi kesken
vakuutuskauden, hän saa meneillään olevan
kauden edut seuraavan vakuutusmaksukauden
alusta kauden loppuun. Etuja ei voi saada takautuvasti.
Jos jotakin etuja ei enää vahvisteta asiakassopimuksen mukaiseksi asiakaseduksi, etu
poistuu. Samoin jos asiakassopimus päättyy, sen
perusteella annetut asiakasedutkin päättyvät.
Tällöin kyseessä ei ole vakuutusehdoissa määritelty sopimusehtojen tai vakuutusmaksun muutos,
vaan asiakassopimukseen perustuvan määräaikaisen lisäedun poistaminen näiden asiakkuussääntöjen perusteella.
Nämä Fennian asiakassopimusten säännöt ovat
voimassa toistaiseksi. Fennialla on oikeus muuttaa
ja tulkita näitä sääntöjä kaikilta osin.
Fennia voi halutessaan lopettaa asiakassopimusjärjestelmän ilmoittamalla siitä asiakassopimuksen tehneelle asiakkaalle kirjallisesti rekisterissään
olevaan asiakkaan osoitteeseen.

92 427 10 2.18

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki.
Postiosoite: 00017 FENNIA. Puh. 010 5031. Y-tunnus 0196826-7
www.fennia.fi

