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Ammattiliittosi jäsenenä 
saat Turvasta 
ainutlaatuisia  
vakuutusetuja. 

Tutustu!

Akavan ErityisalatTaskuTurva – Turva aina mukanasi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva  
p. 01019 5110 
turva.fi/akavanerityisalat

TaskuTurva-mobiilisovelluksen avulla:
• Näet omat vakuutuksesi ja ammattiliittosi Turvasta 

sinulle ottaman vakuutusturvan.
• Liittosi matkavakuutuskortti on aina mukanasi.
• Löydät yhteystietomme helposti.
• Voit hoitaa lapsen lääkärikäynnit ja auton lasi- 

vauriot vaivattomasti ja jopa rahaa käyttämättä.
• Voit korjauttaa rikkoutuneen kännykän jopa  

tunnissa.

Turvaan on monta tietä. Valitse itsellesi sopivin:

Asioi verkossa
Osoitteessa turva.fi voit ostaa, tarkastella 
ja hoitaa vakuutuksiasi. Siellä voit myös 
ilmoittaa vahingosta. Autamme tarvittaessa 
chatissa.

Soita meille
Palvelemme numerossa 01019 5110  
maanantaista perjantaihin klo 8–18.

Tavataan verkossa 
Verkkotapaamisessa keskustelet kanssam-
me netin välityksellä. Voit ostaa vakuutuk-
sia tai tehdä niihin muutoksia helposti ja 
reaaliaikaisesti. 

Poikkea toimistolla
Olet lämpimästi tervetullut asioimaan kans- 
samme lähimmällä toimistolla, jossa sinua 
on vastassa aina tuttu ihminen. Osoittees-
ta turva.fi/yhteystiedot näet toimistojen 
yhteystiedot. 

Nähdään kotonasi
Vakuutusedustajamme tulee halutessasi 
keskustelemaan vakuutusasioista kotiisi, 
niin sinun ei tarvitse liikkua kotisohvaa 
kauemmas. Helppoa ja vaivatonta. 

Sovi aika
Voimme tavata toimistolla, verkossa tai 
kotonasi. Sovi aika kätevästi osoitteessa 
turva.fi/turvaan.

Lataa ilmainen TaskuTurva-sovellus Google Play -kaupasta 
tai App Storesta. Lue lisää osoitteesta turva.fi/taskuturva

Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu kertoo, 
että Turva on kotimaisessa omistuksessa ja kaikki toimi-
paikkamme sijaitsevat Suomessa. Keskinäisessä yhtiössä 
kaikki vakuutuksenottajat ovat omistajia.



Hymyile, olet Turvassa

Tiesitkö? Ammattiliittosi on vakuuttanut 
sinut Turvan vakuutuksilla. Alla listattu-
jen vakuutusten myötä vakuutusturvasi 
on nyt näiltä osin kunnossa. Laita siis 
tämä esite talteen, niin voit kätevästi 
tarkastella, mitä vakuutuksia liittosi on 
sinulle ottanut.

Tarkempia tietoja jäsenvakuutuksista 
sekä tuoteselosteen ja vakuutusehdot 
löydät osoitteesta turva.fi/akavan- 
erityisalat

Vapaa-ajan matkustajavakuutus
Vakuutettuina ovat liiton kaikki jäsenet 
sekä vakuutetun mukana matkustavat 
alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset.  
 
Vakuutus on voimassa sen vuoden lop-
puun saakka, jonka aikana jäsen täyttää 
68 vuotta.

Vakuutuksesta korvataan matkasairau-
den ja -tapaturman hoitokuluja. Vakuutus 
korvaa myös matkan peruuntumisesta tai 
keskeytymisestä sekä matkalta myöhästy-
misestä aiheutuvia kuluja.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Vakuutettuina ovat liiton kaikki jäsenet. 
Vakuutus on voimassa sen vuoden lop-

puun saakka, jonka aikana jäsen täyttää 
68 vuotta. Vakuutukseen sisältyvät tapa-
turman hoitokulut sekä 
korvaus tapaturman 
aiheuttamasta pysyväs-
tä haitasta.
 

Liiton tarjoamien vakuutusten lisäksi saat 
Turvasta kaikki tarvitsemasi vakuutukset 
itsesi ja perheesi turvaksi. Liiton jäsenenä 
saat heti kättelyssä koti-, henkilö- ja kas-
kovakuutuksista jatkuvan 10 % liittoalen-
nuksen.  

Mitä pitempään olet asiakkaamme, sitä 
enemmän saat alennusta: vuosittainen 
omistaja-asiakkaan alennus on 5–10 %.  
Lisäksi kun keskität kaikki vakuutuksesi 
Turvaan, hyödyt alennuksista vielä enem-
män.

Keskittämällä parhaat edut

ja

10%  7%

Omistaja-
asiakasalennus, 

kun keskität

Jatkuva 
liittoalennus

– –

Vakuutuksia ja etuja erityisesti sinulle, liiton jäsen!

Liittokasko
Turvan Liittokasko on paras auto-
vakuutuksemme. Se sisältää erinomaisen 
bonusedun: bonuksesi eivät tipu, vaikka 
vahinko sattuisikin, jos olet ajanut kolme 
vuotta ilman vahinkoja. Lisäksi Liittokasko 
sisältää muun muassa mainion sijais-
autoedun: matkasi jatkuu vaikka autosi 
hyytyisi teknisen vian vuoksi.

Henkikulta ja Parikulta
Turvan Henkikulta ja Parikulta ovat 
erikoishinnoiteltuja henkivakuutuksia 
perheesi turvaksi.
 

 
 

Edut periytyvät
Omaan kotiinsa muuttava lapsi perii van-
hempiensa omistaja-asiakasalennukset 
koti-, henkilö- ja kaskovakuutuksissa.

Työttömyyden kohdatessa 
Ammattiliittoon kuuluva työtön asiakas 
saa pyytäessään kuuden viikon korotto-
man lisämaksuajan vakuutusmaksuihinsa.

Jos työttömyyden aikana sattuu vahinko 
rakennukselle tai irtaimistolle, ammatti-
liiton jäsen saa kotivakuutuksesta
korvausta kerran ilman perusomavastuu-
ta (130 €).

Liiton jäsenenä  
olet oikeutettu  

myös merkittäviin  
lisäetuihin.  

Tutustu turva.fi/ 
akavanerityisalat

Hae korvausta  
kätevästi verkossa

liittosi sinulle ottamasta  
matkustajavakuutuksesta.  

Saat korvauksen  
tilillesi nopeimmin. 


