Fennias kundavtal
Gäller från och med 1.6.2016
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Avtalskund hos Fennia
– ett tryggt och personligt val som belönar

När du eller din familj behöver flera försäkringar lönar det sig att samla dem hos Fennia.
Som avtalskund får du bra kundförmåner. Det finns tre olika kundavtal som bygger på det
skydd du väljer.
				

				
• Fenniabonusavtal
• Familjens Fenniaavtal
				
• Företagarens Fenniaavtal
Varje avtalstyp ger dig förmåner beroende på vilka försäkringar du har eller hur mycket försäkrings
premier du betalar per år. Som företagare får du de bästa förmånerna genom att samla både familjens
och företagets försäkringar hos oss.

Förmåner för avtalskunder hos Fennia
Ju mer du försäkrar, desto bättre förmåner får du. Ta del av våra kundförmåner:

Företagarens Fenniaavtal

Familjens Fenniaavtal

Fenniabonusavtal

Fenniabonusavtal
Du får avtalsförmånerna när du har minst tre försäkringar hos Fennia.
Förmåner för Fenniabonusavtalskunder
•
•
•

Fenniabonusrabatt 4–24 procent (ny kund 4 %).
Unga som flyttar hemifrån får samma bonusklass som deras föräldrar.*)
40 procent högre ersättning i Fennia-Livskydd (dock högst 150 000 euro).

*) När föräldrarna har sina försäkringar hos Fennia får den unga samma bonusklass som sina föräld
rar och rabatt enligt de egna försäkringars antal. Det lönar sig alltså att begära ett försäkringsoffert från
Fennia när den unga flyttar hemifrån.

Familjens Fenniaavtal
Du får avtalsförmånerna när du redan är Fenniabonusavtalskund och om du dessutom har någon av
följande försäkringskombinationer hos Fennia:
•
•
•

hemförsäkring samt trafik- och kaskoförsäkring eller Fennia-trafikkasko
hemförsäkring och övriga försäkringar, vars försäkringspremier är totalt minst 673 euro per år
någon av Fenniaskyddets försäkringar samt trafik- och kaskoförsäkring eller Fennia-trafikkasko
och du är under 30 år.

Förmåner för kunder med Familjens Fenniaavtal
•
•
•
•
•
•

Alla förmåner som Fenniabonusavtalskunder får.
Egen kontaktperson.
10 eller 16 procent Fenniabonusrabatt som ny kund.
20 procent rabatt på Fenniaskyddets fortlöpande reseförsäkring.
50 procent högre ersättning i Fennia-Livskydd (dock högst 150 000 euro).
Möjlighet att utvidga Fenniakasko till att omfatta även Ryssland.

Företagarens Fenniaavtal
Du får avtalsförmånerna om
•
•
•

du är företagare
du har rätt till Familjens Fenniaavtal
ditt företag har minst Företagsskydd, obligatorisk försäkring för arbetstid (om anställda) och
Företagarens olycksfallsförsäkring.

Förmåner för kunder med Företagarens Fenniaavtal
•
•
•
•

Alla förmåner som Fenniabonusavtalskunder får.
Alla förmåner som kunder med Familjens Fenniaavtal får.
Höjd maximiersättning i olycksfallsavbrottsförsäkringen avgiftsfritt. *
Din försäkring täcker investeringar upp till 20 procent av omsättningen
(investeringstolerans).**

*) Om en företagare blir arbetsoförmögen under en längre tid till följd av ett olycksfall, kan
företaget gå miste om försäljningsbidrag eller få extra kostnader. Från olycksfallsavbrotts
försäkringen betalas normalt högst 3 000 euro per månad under tre månader i ersättning för
uteblivet försäljningsbidrag och extra kostnader. När du har Företagarens Fenniaavtal kan denna
ersättning uppgå till 6 000 euro i månaden.
**) Företagets egendomsförsäkringar täcker investeringar i anläggningstillgångar på det
verksamhetsställe som anges i försäkringsbrevet. Investeringstoleransen, som omfattas av
Företagarens Fenniaavtal, är 20 procent av omsättningen (dock högst 100 000 euro) – alltså inte
av lösörebeloppet, som den är utan Fenniaavtalet. Särskilt för små företag är 20 procent av
omsättningen ofta mer än 20 procent av lösörebeloppet.

Fenniabonus – rabatt på premier
Storleken på bonusen beror på hur många försäkringar och skadefria år du har.
Avtal med 3–10 försäkringar
•
•
•
•
•

Bonusen kan vara 4–14 procent.
Startbonus för nya Fenniabonuskunder är 4 procent.
Startbonus för helt nya kunder med Familjens Fenniaavtal är 10 procent.
Bonusen ökar med 2 procentenheter för varje skadefritt år.
Bonusen sjunker med 4 procentenheter för varje skada som ersätts från Fenniaskyddet.

3–10 försäkringar
Bonus
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%

Bonusklass
5
4
3
2
1
0

Avtal med fler än 10 försäkringar
•
•
•
•
•

Bonusen kan vara 4–24 procent.
Startbonus för nya kunder med Familjens Fenniaavtal är 16 procent.
Bonusen ökar med 4 procentenheter för varje skadefritt år.
Om en skada ersätts under kontrollperioden hålls bonusen på samma nivå under nästa period.
Därpå följande skador som ersätts under samma kontrollperiod sänker bonusen med
4 procentenheter.

Fler än 10 försäkringar
Bonus
24 %
20 %
16 %
12 %
8%
4%

Bonusklass
5
4
3
2
1
0

Med följande försäkringar får du Fenniabonus
•

omfattande hemförsäkring för
hem eller fritidsbostad*

•

bashemförsäkring

•

brandförsäkring

•

fritids- och heltidsolycksfallsförsäkring

•

olycksfallsförsäkring för unga

•

sjukkostnadsförsäkring för vuxna

•

operationsskyddsförsäkring

•

sjukkostnadsförsäkring för barn

•

resenärförsäkring

•

resgodsförsäkring

•

båtförsäkring utan bonusrätt

•

djurförsäkring

•

skogsförsäkring

•

lantbruksförsäkring

•

försäkring för skördetröskor

•

brand- och stöldförsäkring för maskiner

Följande försäkringar räknas med i antalet försäkringar som anslutits till avtalet, men
du får inte Fenniabonus för dem:
•

trafikförsäkring

•

Fenniakasko

•

Fennia-trafikkasko*

•

båtförsäkring med bonusrätt

•

livförsäkring

•

individuell pensionsförsäkring

•

invaliditetsförsäkring

•

sparförsäkring med fortlöpande premie.

* Räknas som två försäkringar.
Företagarens Fenniaavtal räknas som
två försäkringar.
Rättsskydds- och ansvarsförsäkringar räknas inte
med i antalet försäkringar, men du får
Fenniabonus för dem.

Så här uträttar du ärenden med oss
Du har automatiskt tillgång till nättjänsten Mitt Fennia med dina personliga bankkoder.
Där ser du ditt försäkringsskydd, som försäkringsbrev, och du kan skicka meddelanden till oss.
Ta del av tjänsten på www.fennia.fi och prenumerera på notiser per e-post eller sms om meddelanden
och dokument som kommer till tjänsten.
Om en skada är framme, får du råd i skadesituationer på vår webbplats www.fennia.fi.
Där finns även instruktioner för hur du söker ersättning på nätet.
Vi står till din tjänst också per telefon på 010 503 8828
(mån–fre 8–18) (8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.).
Kontaktinformation till våra kontor och servicetider hittar du på vår webbplats www.fennia.fi.

Regler för avtalskunder från och med 1.6.2016
Dessa regler gäller för Fennias kundavtal, som är Fenniabonusavtal, Familjens Fenniaavtal
och Företagarens Fenniaavtal.
Rätt till Fenniabonusavtal
Kunden har rätt till Fenniabonusavtal när han eller
hon har tre fortlöpande försäkringar hos Fennia.
						
Rätt till Familjens Fenniaavtal eller
Företagarens Fenniaavtal
Kunden har rätt till Familjens Fenniaavtal om han
eller hon är Fenniabonusavtalskund och har följan
de hos Fennia:
•

hemförsäkring, trafikförsäkring och Fennia
kasko eller Fennia-trafikkasko

•

vilken som helst försäkring som ingår i
Fenniaskyddet och trafikförsäkring och
Fenniakasko eller Fennia-trafikkasko och är
under 30 år

•

hemförsäkring och försäkringspremierna är
sammanlagt över 673 euro per år.

Kunden har rätt till Företagarens Fenniaavtal om
han eller hon är företagare och har rätt till Famil
jens Fenniaavtal och företaget har hos Fennia
minst
•

Företagsskydd (omfattar t.ex. egendoms-,
avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring
ar)

•

lagstadgad olycksfallsförsäkring för arbetsta
gare och Företagarens olycksfallsförsäkring
(om företagaren inte omfattats av den
lagstadgade olycksfallsförsäkringen).
Om kunden inte har anställda, behöver denna
inte en lagstadgad olycksfallsförsäkring för
arbetstagare för att ha rätt till Företagarens
Fenniaavtal.

Avtalskund och personer berättigade till
avtalsförmåner
En avtalskund är en privatperson som har ett för
säkringsskydd som berättigar till en viss avtalsni
vå. Om det i samma familj finns flera försäkringsta
gare, utses en till avtalskund.
Kundavtalet är familjespecifikt. Utöver avtalskun
den är också familjemedlemmar som bor i ett
gemensamt hushåll med kunden och som om
fattas av samma kundavtal berättigade till kund
förmånerna, om inte något annat anges för vissa
förmåner.
Tilläggsförmånerna för kunder med Företagarens
Fenniaavtal gäller företagsverksamhet. Familje
medlemmar som bor i ett gemensamt hushåll med
en kund som har Företagarens Fenniaavtal är inte
berättigade till dessa tilläggsförmåner.
Kundavtalet gäller ett år i sänder
Ett kundavtal är en tilläggsförmån som Fennia
erbjuder gratis till dem som är berättigade till
avtalet. Fennia kontrollerar årligen om kunden är
berättigad till kundavtalet. Om förutsättningarna
för avtalet uppfylls, fortsätter avtalet att gälla även
nästa försäkringsperiod. Om kunden inte har
försäkringar som berättigar till avtalsnivån, upphör
både kundavtalet och avtalets kundförmåner.
Anledning till att kundavtalet upphör
Fenniabonusavtalet upphör om kunden har mindre
än tre fortlöpande försäkringar hos Fennia.
Familjens Fenniaavtal upphör om kunden inte
längre har sådana försäkringar eller försäkrings
premier som berättigar till Familjens Fenniaavtal.
När Familjens Fenniaavtal upphör kan kunden ingå
Fenniabonusavtal om han eller hon har minst tre
fortlöpande försäkringar hos Fennia.

Företagarens Fenniaavtal upphör om
•

kunden inte längre har sådana försäkringar
eller försäkringspremier som berättigar till
Familjens Fenniaavtal

•

det företag som ägs av kunden som ingått
Företagarens Fenniaavtal inte längre har
sådana försäkringar som berättigar till
Företagarens Fenniaavtal.

När Företagarens Fenniaavtal upphör kan kunden
bli kund med Familjens Fenniaavtal eller Fenniabo
nusavtal om hans eller hennes privata försäkringar
uppfyller kraven för ett kundavtal.
Fennia har rätt att avsluta kundavtalet om kunden
har obetalda, förfallna försäkringspremier. Kundav
talet upphör automatiskt senast då försäkrings
premier drivs in genom utsökning. När premierna
har betalats kan man på kundens begäran ingå ett
nytt kundavtal, och han eller hon får samma förmå
ner som en ny kund. Kunden kan, om så önskas,
säga upp kundavtalet genom att meddela detta till
Fennia.
Förmåner för avtalskunder är tidsbestämda
Kundavtal berättigar till tidsbestämda kundförmå
ner, som fastställs årligen av Fennia. Dessa förmå
ner kan vara t.ex. kundrabatter eller andra förmå
ner som gäller försäkringar, försäkringsskyddet,
kundservice eller skötsel av försäkringar. Eventu
ella ändringar i förmånerna meddelas i samband
med försäkringsbrevet till de kunder som ingått
ett kundavtal. Om någon förmån också gäller fö
retagsverksamhet eller företagsförsäkringar eller
om den krets som är berättigad till förmånerna har
begränsats, anges detta separat i samband med
förmånen i fråga.

De förmåner som gäller försäkringar träder i kraft
från de årsförfallodagar som gäller för enskilda
försäkringar och de gäller en försäkringsperiod i
sänder. Om kunden efter att ha haft ett Fenniabo
nusavtal blir Fenniaavtalskund mitt under försäk
ringsperioden, får han eller hon de förmåner som
gäller för den pågående perioden från början av
följande premieperiod till periodens slut. Förmåner
kan inte beviljas retroaktivt.
Om någon förmån inte längre fastställs som kund
förmån i kundavtalet, faller förmånen bort. Om
kundavtalet upphör, upphör också de kundförmå
ner som beviljats utifrån avtalet. Det är då inte frå
ga om en sådan ändring i avtalsvillkoren eller för
säkringspremien som avses i försäkringsvillkoren,
utan om att en tidsbestämd tilläggsförmån som
beviljats enligt ett kundavtal faller bort på basis av
dessa kundregler.
Dessa regler för kundavtal med Fennia gäller tills
vidare. Fennia har rätt att ändra och tolka dessa
regler till alla delar.
Fennia kan, om så önskas, säga upp kundavtals
systemet genom att skriftligen meddela detta till
avtalskunden på kundens adress som finns i bola
gets register.

92 427 20 2.18
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