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Pieni ja paras!
Turva on pieni vakuutusyhtiö, mutta raskaan sarjan 
Suomen mestari asiakastyytyväisyydessä. 
Asiakkaamme omistavat meidät ja haluamme saada 
heidät hymyilemään. Mikä parasta, olemme siinä 
onnistuneet. 

EPSI Rating -tutkimus todistaa nimittäin jo 
kymmenennen kerran, että meillä on tyytyväisimmät 
asiakkaat.



Vapaa-ajan matkustajavakuutus jäsenille

• Vakuutettuina ovat:

➢ liiton jäsenet ja jäsenen mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset (omat lapset ja lapsenlapset, puolison lapset, 
samassa taloudessa asuvat lapset).

• Vakuutetun on asuttava vakituisesti Suomessa. Lisäksi vakuutettuina ovat ne Ruotsissa asuvat jäsenet, jotka 
käyvät Suomessa töissä.

• Vakuutettuina vapaa-ajalla tehtävillä ulkomaanmatkoilla sekä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat vähintään 
50 km päähän vakuutetun kotoa, työpaikalta, loma-asunnolta ovat:

➢ työssäkäyvät jäsenet

➢ työvoimaviranomaisten hyväksymänä työnhakijana olevat jäsenet

➢ työssäkäyvät vapaajäsenet

➢ opiskelijajäsenet.



Vapaa-ajan matkustajavakuutus jäsenille

• Vakuutettuina vapaa-ajalla tehtävillä ulkomaanmatkoilla ovat:

➢ vanhuuseläkkeellä tai varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevat vapaajäsenet

➢ työkyvyttömyyseläkkeellä olevat jäsenet

➢ kannatusjäsenet.

• Vakuutus on voimassa enintään 45 vrk matkan alkamisesta.

• Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa eikä vakuutusehdoissa erikseen luetelluissa 
urheilulajeissa tai harrastuksissa.



Vapaa-ajan matkustajavakuutus jäsenille

• Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana alkaneen sairauden tai sattuneen tapaturman hoitokulut ilman ylärajaa

➢ sairauden hoitokuluja korvataan 90 vrk 

➢ tapaturman hoitokuluja 3 vuoden ajan.

• Vakuutetun mukana matkustaville alle 20-vuotiaille lapsille lisäksi 

➢ tapaturman aiheuttama pysyvä haitta 10 000 €, tapaturmainen kuolema 2 000 €.

• Matkan peruuntumis- tai keskeytymiskuluja, kun syynä on:

➢ oma tai lähiomaisen sairaus, tapaturma tai kuolema

➢ omaisuusvahinko Suomessa.



Vapaa-ajan matkustajavakuutus jäsenille

• Vakuutus korvaa myös matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja, kun syynä on:

➢ yleistä kulkuneuvoa kohdannut sääeste, luonnonmullistus, tekninen vika, liikennevahinko, rikollinen teko tai yksityistä 
kulkuneuvoa kohdannut liikenneonnettomuus, joka estää matkan jatkamisen.

• Matkan keskeytyminen kriisitilanteessa:

➢ korvataan kotiinpaluukuluja, jos haluaa keskeyttää matkan matkakohteen kriisitilanteen takia.

• Vakuutetun kuolemantapauksessa korvataan kotiinkuljetus tai hautauskulut ulkomailla.



Vapaa-ajan tapaturmavakuutus jäsenille

• Vakuutettuina ovat liiton jäsenet.

• Vakuutetun on asuttava vakituisesti Suomessa. Lisäksi vakuutettuina ovat ne Ruotsissa asuvat jäsenet, jotka 
käyvät Suomessa töissä.

• Vakuutus on voimassa vapaa-aikana kaikkialla maailmassa.

• Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa eikä vakuutusehdoissa erikseen luetelluissa 
urheilulajeissa tai harrastuksissa.



Vapaa-ajan tapaturmavakuutus jäsenille

• Vakuutettuina tapaturman hoitokulujen, pysyvän haitan ja kuolemantapauksen varalle ovat:

➢ työssäkäyvät jäsenet

➢ työvoimaviranomaisten hyväksymänä työnhakijana olevat jäsenet

➢ työssäkäyvät vapaajäsenet

➢ opiskelijajäsenet.

• Vakuutuksen korvausmäärät yllä mainituille vakuutetuille:

➢ tapaturman hoitokulut 2 575 €, ei omavastuuta

➢ pysyvän haitan korvaus 31 056 €

➢ kuolemantapauskorvaus 10 353 €.



Vapaa-ajan tapaturmavakuutus jäsenille

• Vakuutettuina pysyvän haitan varalle ovat:

➢ vanhuuseläkkeellä tai varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevat vapaajäsenet

➢ työkyvyttömyyseläkkeellä olevat jäsenet

➢ kannatusjäsenet.

• Vakuutuksen korvausmäärä yllä mainituille vakuutetuille:

➢ pysyvän haitan korvaus 36 233 €.

Vakuutuksesta ei korvata tapaturman hoitokuluja eikä kuolemantapauskorvausta yllä mainituille vakuutetuille.



Laajempi tapaturmavakuutus luottamushenkilöille

• Vakuutettuina ovat liiton luottamushenkilöt ja varaluottamushenkilöt.

• Vakuutus on voimassa vapaa-aikana kaikkialla maailmassa.

• Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa eikä vakuutusehdoissa erikseen luetelluissa 
urheilulajeissa tai harrastuksissa.

• Tapaturman hoitokulut 6 266 €, omavastuu 2 575 €

➢ tapaturman hoitokuluista haetaan korvausta ensin jäsenten vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta. Kun siitä 
vakuutuksesta on korvattu 2 575 € tapaturmaa kohden, voi sen jälkeen hakea korvausta samaan tapaturmaan liittyen 
luottamushenkilöiden tapaturmavakuutuksesta enintään 6 266 euroa

➢ tapaturmaa kohden korvataan siis 2 575 € + 6 266 € = 8 841 €.

• Kuolemantapauskorvaus 10 353 €



Järjestövakuutus

• Vakuutettuina liiton jäsenet ja toimihenkilöt puolisoineen ja seuralaisineen järjestötehtävissä ja -
tilaisuuksissa kaikkialla maailmassa.

• Järjestötehtäviä ovat esimerkiksi liiton järjestämät kokoukset, koulutukset ja kesäpäivät.

• Vakuutus on voimassa toimihenkilöiden työmatkoilla kaikkialla maailmassa. 

• Vakuutuksesta korvataan: 

➢ sairauden ja tapaturman hoitokulut ilman euromääräistä ylärajaa ja ilman omavastuuta

➢ järjestötehtävämatkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja

➢ tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan korvaus sekä tapaturmaisen kuolemantapauksen korvaus

➢ matkatavaroille aiheutuvia vahinkoja

➢ matkavastuu- ja matkaoikeusturvavahinkoja.



Järjestövakuutuksen korvausmäärät

• Matkustajavakuutus

➢ korvaa matkalla alkaneen sairauden ja sattuneen tapaturman hoitokuluja ilman ylärajaa sekä myös järjestömatkan peruuntumisen,
keskeytymisen ja matkalta myöhästymisen aiheuttamia kuluja

➢ pysyvä haitta, kertakorvaus enintään 10 131 €

➢ tapaturmainen kuolema 2 026 €.

• Matkatavaravakuutus

➢ enimmäiskorvausmäärä matkaa kohden 2 039 €, omavastuu 100 €.

• Matkavastuuvakuutus

➢ enimmäiskorvausmäärä vahinkoa kohden 86 678 €, omavastuu 150 €.

• Matkaoikeusturvavakuutus

➢ matkustamiseen liittyvien oikeusturvavahinkojen enimmäiskorvausmäärä 8 500 €, omavastuu 15 %, 
kuitenkin vähintään 170 €.



SOS International – kansainvälistä apua asiakkaille

• SOS on pohjoismaisten vakuutusyhtiöiden omistama avustus- ja hälytyspalveluyritys. Lisäksi SOS tarjoaa 
etsintä-, valvonta-, terveydenhoito- sekä kriisinhallintapalveluja. SOSin 600 työntekijää puhuvat 
kolmeakymmentä kieltä.

• SOS hoitaa vuosittain tuhansia suomalaisten sairastumis- ja onnettomuustapauksia. Apua suomalaisille 
tarjoavat suomenkieliset vahinkokäsittelijät ja yrityksen asiantuntija-apuna toimivat suomalaiset lääkärit.

• Turva tarjoaa SOSin kautta ajoneuvojen ympärivuorokautista hätäpalvelua.

• SOS palvelee 24/7. Päivystävä puhelin: +358 1019 5111.



Muut jäsenedut



Ammattiliittojen jäsenten yleiset edut

Turva tekee yhteistyötä suomalaisten ammattiliittojen kanssa. Liittojen 
jäsenet saavat seuraavat vakuutusedut Turvasta:

Kuulun
ammattiliittoon,

saan jäsenalennuksen

10%

Valitsen vielä toisen 
vakuutuksen, saan 

omistaja-alennuksen

10%

Vakuutan kotini

Täyden kympin alennukset

turva.fi/etusi

Alennukset eivät koske liikenne- ja henkivakuutusta.



Kattavat bonukset:

• lähtöbonus kaikille uusille 
liikennevakuutusasiakkaille 20-30 %, 
maksimibonus jopa 80 %

• liittokaskon lähtöbonus heti kättelyssä 
jopa 70 %

• bonusturva palkitsee huolelliset kuskit, sen 
myötä yksi vahinko ei tiputa bonuksiasi.

Liittokasko ja 
liikennevakuutus –

ylivoimainen paketti

Turvan kattavat kaskot ja monipuolinen bonusjärjestelmä 
tekevät meistä erinomaisen valinnan kaikille kuskeille 

heidän iästään ja ajokokemuksestaan riippumatta.

Ammattiliittojen jäsenille ja heidän perheilleen luotu 
Liittokasko on pakattu täyteen turvia ja etuja, jotka 

tekevät siitä ainutlaatuisen kattavan kaskovakuutuksen.

Liittokasko sisältää muun muassa:

• lunastusedun

• bonusturvan

• laajan sijaisautoedun, jonka turvin allesi 
toimitetaan jopa tunnissa vara-auto, kun 
oma ajoneuvosi simahtaa teknisen vian 
vuoksi tai vahingoittuu kesken matkan.



Turvakasko –
monipuolista turvaa

Turvakasko sopii erityisesti kuskeille, jotka ovat 
paljon tien päällä ja haluavat kattavampaa 

turvaa.

Turvakasko sisältää mm. lunastusedun, 
bonusturvan, pysäköintiturvan ja turvan 

lasivahinkojen varalle. Saat siihen halutessasi 
myös sijaisautoedun.



Turva toi lokakuussa 2021
markkinoille alan parhaan 
ja parhaiten hinnoitellun 

henkituotteen 
ammattiliittojen jäsenille: 

Turvassa-henkivakuutuksella 
turvaat rakkaimpasi



Turvassa-henkivakuutus

• Jokainen ammattiliitto on hinnoiteltu 
tuotteessa erikseen omalla hinnalla, 
alennukset jopa -50% Perusturvan hinnasta

• Vakuutus on kiinteäsummainen 
kuolemanvaravakuutus

• Myynti vain verkkokaupassa

• Turvaa rakkaimpasi osoitteessa 
turva.fi/henkivakuutus

Eikä muuten maksa paljon. 
Teollisuusliiton jäsenelle vain 

6,77 €/kk

Hintaesimerkki 30-vuotias 
Teollisuusliiton jäsen, 

korvaussumma 100 000 €.



Turva auttaa työttömyyden 
kohdatessa

• Ensimmäistä työttömyyskorvausta voi joutua 
odottamaan pitkään, joten Turva joustaa 
vakuutusmaksuissa.

• Työttömyyskorvausta odottavalle ammattiliiton 
jäsenelle myönnetään kuusi viikkoa korotonta 
maksuaikaa Turvan vakuutusmaksuihin. 



Turvan digipalvelut 
apunasi



Asioi turvallisesti 
verkkopalvelussa

Kirjaudu turva.fi-sivuilta
Näe vakuutusturvasi. 

Ilmoita vahingosta 
ja viestittele kanssamme.

turva.fi/teollisuusliitto
Avoin sivu, ei vaadi kirjautumista

Lue  vakuutussisältö helposti
Toimintaohjeet vahingon sattuessa 

ja paljon muuta.

Lataa luuriin
TaskuTurva

turva.fi/lataa 
Vakuutusturva aina mukanasi

Matkavakuutuskortti



Ei vaadi kirjautumista
Lue helposti jäsenvakuutusten sisältö

Selkeät toimintaohjeet vahinkotilanteessa
Lisätietoa palveluista
Turvan yhteystiedot

Jätä helposti tarjouspyyntö tai yhteydenottopyyntö 

turva.fi/teollisuusliitto



• Kirjaudu pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella 
turva.fi -sivuilta

• Näet kaikki Turvassa olevat omat vakuutuksesi
• Myös täältä löydät tiedon liiton ottaman vakuutuksen 

sisällöstä
• Ilmoita vahingosta helposti
• Viestittele kanssamme tietoturvallisesti

Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa: 
• Valitse listalta oma ammattiliittosi: Teollisuusliitto 
• Anna meille liittolupa: näet liiton jäsenvakuutuksen 

tiedot sekä voit ilmoittaa helposti vahingosta

Asioi turvallisesti 
verkkopalvelussa



Näet kootusti omat vakuutuksesi ja ammattiliittosi sinulle Turvasta 
ottamat jäsenvakuutukset. 

Jos liittosi on vakuuttanut sinut matkavakuutuksella, reissujasi turvaava 
matkavakuutuskortti löytyy myös TaskuTurvasta ja kulkee aina 

mukanasi. 

TaskuTurvasta löydät myös luotettavan lääkärin yhteystiedot
maailmalla. 

Lataa TaskuTurva sovelluskaupasta.
Ei muuten maksa mitään.

Ladattaessa tarvitset tunnistautumista varten verkkopankkitunnuksesi.
Jatkossa sovellus toimii kätevästi sormenjäljellä

tai valitsemallasi PIN-koodilla.

turva.fi/taskuturva

TaskuTurvan monet edut 
ammattiliiton jäsenelle



Tapaturmavakuutuksen 
suorakorvauskortti

Teollisuusliitto on vakuuttanut työssäkäyvät ja työttömät 
jäsenet sekä opiskelijajäsenet vapaa-ajan 

tapaturmavakuutuksella hoitokulujen osalta.

Näille jäsenille tapaturmaan liittyvä ensimmäinen 
hoitolaitoskäynti Pihlajalinnassa sujuu omaa rahaa 

käyttämättä 250 euroon asti ilman omavastuuta, kun 
näytät TaskuTurvasta liiton suorakorvauskorttia.

Mahdollisia isompia jatkotutkimuksia varten sinun on 
mahdollista saada maksusitoumus. Lähimmän 

Pihlajalinnan hoitolaitoksen löydät kätevästi TaskuTurvan
kautta.



turva.fi/teollisuusliitto


