70€

AsumisPLUS

/YHTIÖ

huolenpitoa asukkaista

ASUMISPLUS sisältää laajan ryhmätapaturmavakuutuksen taloyhtiön asukkaille. Vakuutettuina ovat kaikki taloyhtiössä asuvat
ja talkoisiin osallistuvat henkilöt. Tapaturman hoitokulujen osalta vakuutettuina ovat myös taloyhtiön ja asukkaiden vieraat.

TAPATURMAT

Voimassa taloyhtiön piha-alueella, yhteisissä
tiloissa ja talkoissa sekä talkootyöhön
liittyvillä matkoilla. Ilmoitettujen muutos- ja
korjaustöiden aikana voimassa myös
ilmoitusta koskevassa huoneistossa.

Vakuutus kattaa korvattavan tapaturman yhteydessä
myös rikkoutuneet silmälasit, kuulokojeen,
turvakypärän ja hammasproteesin.

ASUMISENKESKEYTYS

Korvaus vahingosta johtuvasta asumiskeskeytyksestä.

AVAINTURVA

Avainten varkauden tai katoamisen yhteydessä korvataan
lukituksen uusimisesta ja oven avaamisesta aiheutuneita kuluja.

TOIPILASTURVA

Kertakorvaus vahingonkärsineelle, mikäli hän joutuu
korvattavan tapaturman yhteydessä sairaalahoitoon

LUUNMURTUMA

Korvattavan tapaturman yhteydessä erillinen luunmurtumakorvaus

•

Vakuutettuina ovat kaikki yhtiössä vakituisesti asuvat ja talkoisiin osallistuvat henkilöt sekä kirjallisen huoneiston hallintaoikeuden nojalla oleskelevat henkilöt. Tapaturman hoitokulujen osalta vakuutettuina ovat myös taloyhtiön tai asukkaiden vieraat.

•

Vakuutus on voimassa yhtiön piha-alueella, yhteisissä tiloissa ja talkootyöhön liittyvillä matkoilla.

•

Vakuutus on voimassa asunto-osakeyhtiölain mukaan ilmoitettavien korjaus- ja muutostöiden aikana ilmoitusta koskevassa
huoneistossa.

•

Vakuutus kattaa ehtojen mukaan myös yhtiö- ja hallituksen kokoukset matkoineen.

•

Vakuutus korvaa ehtojen mukaan tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja 18.000 € (talon vieraiden osalta 5.000 €).
Tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta korvataan enintään 25.000 € ja tapaturmaisen kuoleman korvaus on 2.000 €.

•

Omavastuu on 0 € tapaturman hoitokuluissa.

•

Korvattavien tapaturmavahinkojen yhteydessä erillinen luunmurtumakorvaus 150 - 5.000 €.

•

Vakuutus kattaa korvattavan tapaturman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit, kuulokojeen, turvakypärän ja hammasproteesin.
Vakuutusmäärä on 500 € / vahinko. Omaisuuden korvaamisessa on vahinkokohtainen 50 €:n omavastuu.

•

Avainturva korvaa ehtojen mukaan lukon uusimisesta tai oven avaamisesta aiheutuneita kustannuksia, kun avain on kadonnut
asukkaalta tai se on varastettu. Vakuutusmäärä on 300 € / vahinko, omavastuu on 0 €.

•

Asumisen keskeytys korvaa ehtojen mukaan enintään 500 € sijaisasumisen kuluja, vuorokausikohtainen korvaus 100 €,
omavastuu on 0 €.

•

Toipilasturvasta korvataan kertakorvauksena 500 € vahingonkärsineelle, mikäli hän joutuu Asumisplussasta korvattavan
tapaturman seurauksena sairaalahoitoon vähintään kahdeksi vuorokaudeksi (kaksi yötä).

LÄÄKÄRIN HOITOON HAKEUDUTTAVA 14 VRK:N KULUESSA TAPATURMAN SATTUMISESTA
Vakuutetun on ensin maksettava aiheutuneet hoitokulut, minkä jälkeen korvausta haetaan alkuperäisiä tositteita vastaan.

KORVAUKSEN HAKEMINEN VAHINGON TAPAHDUTTUA: (MAINITSE VAKUUTUSNUMERO 102-3601,119-4842)
Korvaushakemus saatavilla
• vakuutusyhtiö AIG:n palvelunumerosta 020 303 456 tai osoitteesta finlandclaims@aig.com
• osoitteesta www.howdenfinland.fi/asumisplus
• vahingon käsittelee AIG, joten käsittelyyn liittyvissä tiedusteluissa voit ottaa suoraan yhteyttä AIG:n korvauspalveluun
joko sähköpostitse tai soittamalla numeroon 0203 03456
Asiakaseturyhmät sisältävät yhteistyökumppaneidemme myöntämiä etuja.
Yhteistyössä Asianajotoimisto Magnusson, BLC-Turva, Fiksuvesi, RKM ja Sokos Hotellit.
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