hinta
laskenut

OikeusturvaPLUS

125€

/YHTIÖ

huolenpitoa taloyhtiön oikeuksista

OIKEUSTURVAPLUS sisältää vakuutusturvan, joka korottaa kiinteistön oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärää.
Kiinteistövakuutuksen oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä on keskimäärin 17.000 - 30.000 €.
Oikeudenkäyntikulut vahingon sattuessa voivat olla huomattavasti tätä suuremmat.

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Nykyinen vakuutusmäärä korottuu

50.000 €

VASTAPUOLEN KULUT

Korvaa vakuutetulle tuomittuja
vastapuolen kustannuksia

OMAVASTUUVÄHENNYKSET

Korvaa kiinteistövakuutuksen oikeusturvasta tehtyjä
omavastuuvähennyksiä

VAATIMUSKIRJELMÄT

Korvaa perustajaurakoitsijaa kohtaan
laaditun vaatimuskirjeen kustannuksia

YLIMÄÄRÄISET YHTIÖKOKOUKSET

Korvaa riita-asiaan liittyviä ylimääräisen
yhtiökokouksen kuluja

HUONEENVUOKRARIIDAT

Korvaa vakuutetun yhtiön omistamaa
huoneistoa koskevia huoneenvuokrariitoja

•

Vakuutettuina ovat asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt ja osuuskunnat.

•

50.000 €:n korotus nykyiseen vakuutetun kiinteistön oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärään.

•

Oikeusturvavakuutus kattaa yhtiön omistamiseen, hallintaan, hoitoon ja käyttöön liittyviä riita-, rikos- ja hakemusasioita.

•

Omavastuu on 0 €, kun vahinko on ensin korvattu kiinteistövakuutuksen vakuutusmäärään saakka.

•

Korvaa yhtiölle tuomittuja vastapuolen kustannuksia.

•

Korvaa kiinteistövakuutuksen oikeusturvasta tehtyjä omavastuuvähennyksiä.

•

Korvaa perustajaurakoitsijaa kohtaan laaditun vaatimuskirjeen kustannuksia. Vakuutusmäärä on 1.000 €, omavastuu 150 €.

•

Kattaa ylimääräisen yhtiökokouksen hallinnolliset kulut riita-asiaan liittyen, vakuutusmäärä on 600 €.

•

Kattaa vakuutetulle omasta työstä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, vakuutusmäärä on 1.000 €.

•

Kattaa hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan siinä tapauksessa, että yhtiön kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan,
hoitoon tai käyttöön liittyvä vaatimus on kohdistettu häneen henkilökohtaisesti ja perustuu toimintaan hallituksen jäsenenä
tai puheenjohtajana. Vakuutusmäärä on 20.000 € niissä tilanteissa, kun vakuutettu on ensisijaisesti käyttänyt yksityishenkilön
oikeusturvavakuutustaan. Mikäli yksityishenkilön oikeusturvavakuutus ei ole korvannut vahinkoa tai vakuutusta ei ole,
on vakuutusmäärä 2.000 €.
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•

Kattaa myös vakuutetun yhtiön omistamaa huoneistoa koskevat huoneenvuokrariidat. Laajennus koskee taloyhtiötä,
jonka omistuksessa on enintään kolme huoneistoa, laajennus ei koske liikehuoneiston vuokrariitaa.
Huoneenvuokrariidoissa omavastuu on 15%, vähintään 1000 euroa.
Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

VAHINGOSTA ILMOITTAMINEN
•

sähköpostitse osoitteeseen vahingot@howdengroup.com

•

kirjeitse osoitteeseen: Howden Finland Oy, Malminkaari 9 B, 00700 HELSINKI

Asiakaseturyhmät sisältävät yhteistyökumppaneidemme myöntämiä etuja.
Yhteistyössä Asianajotoimisto Magnusson, BLC-Turva, Fiksuvesi, RKM ja Sokos Hotellit.
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