Yhtiön vakituiset asukkaat kuuluvat FINIB ASIAKASTURVAN piiriin
SISÄLTÄÄ SEURAAVAT RYHMÄVAKUUTUKSET:
n

Tapaturmavakuutus: korvaa mm. tapaturmasta
aiheutuneita hoitokuluja. Voimassa ympärivuorokautisesti taloyhtiön tontilla, yhteisissä tiloissa sekä
talkoiden aikana.

n

Avainturvavakuutus: korvaa avainten tai lukkojen uusimisesta sekä ovien avaamisesta aiheutuneita kuluja.

n

Asumisenkeskeytymisvakuutus: korvaa asumisen
keskeytymisestä aiheutuneita kuluja.

KORVAUKSEN HAKEMINEN:
n

Tapaturman sattuessa hakeudu lääkärin hoitoon 14 vuorokauden kuluessa ja ota viivyttelemättä yhteyttä vakuutusyhtiöön.

n

Kulut tulee maksaa itse, korvausta haetaan alkuperäisillä
tositteilla.

n

Vakuutusnumerot:
Tapaturmavakuutus 102-3240
Avainturva- ja asumisenkeskeytymisvakuutus 119-6438

VAKUUTUSYHTIÖ: AIG Europe Limited (Finland), puh. 0203 03456, asiakaspalvelu@aig.com

Yhtiön vakituiset asukkaat kuuluvat FINIB ASIAKASTURVAN piiriin
FINIB ASIAKASTURVA group insurance
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Key Cover covers the replacement of keys and locks,
as well as expenses occurring for opening doors.
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INSURANCE COMPANY: AIG Europe Limited (Finland) tel. +358 203 03456, email. asiakaspalvelu@aig.com

Finib Asiakasturvan tarkempi sisältö osoitteesta www.finib.fi

