Meillä on jälleen Suomen tyytyväisimmät asiakkaat

Ammattiliitto Pro seniorit

EPSI Rating 2017 -asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Turvassa on jälleen vakuutusalan tyytyväisimmät asiakkaat. Tule sinäkin tyytyväisten asiakkaiden joukkoon.

Turvaan on monta tietä. Valitse itsellesi sopivin:
Asioi verkossa
Osoitteessa turva.fi voit ostaa, tarkastella ja
hoitaa vakuutuksiasi. Siellä voit myös ilmoittaa
vahingosta. Chat-palvelumme auttaa tarvittaessa.
Soita meille
Palvelemme numerossa 01019 5110 maanantaista
perjantaihin klo 8–18.
Tavataan verkossa
Verkkotapaamisessa keskustelet kanssamme netin
välityksellä. Voit ostaa vakuutuksia tai tehdä niihin
muutoksia helposti ja reaaliaikaisesti. Sovi aika
tapaamiseen osoitteessa turva.fi/turvaan
Poikkea toimistolla
Olet lämpimästi tervetullut asioimaan kanssamme lähimmällä toimistolla, jossa sinua on
vastassa aina tuttu ihminen. Näet toimistojen
tiedot osoitteesta turva.fi/yhteystiedot. Voit
myös sopia etukäteen tapaamisajan verkossa
turva.fi/turvaan.
Nähdään kotonasi
Vakuutusedustajamme tulee halutessasi keskustelemaan vakuutusasioista kotiisi, niin sinun ei
tarvitse liikkua kotisohvaa kauemmas. Helppoa
ja vaivatonta. Sovi aika turva.fi/turvaan.
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Tervetuloa Turvaan
Ammattiliitto Pron
eläkeläisjäsen
Liiton eläkeläisjäsenenä olet oikeutettu
merkittäviin etuihin: Tarjoamme omistaja-asiakkaan tuntuvat alennukset sekä
vapaaehtoisiin vakuutuksiin 10 % liittoalennuksen.

Jatkuva matkustajavakuutus
Jatkuva matkustajavakuutus kannattaa,
jos teet useampia matkoja vuodessa.
Se on huoleton vaihtoehto, sillä silloin
jokaista matkaa ei tarvitse vakuuttaa
erikseen.
Turva myöntää jatkuvan matkustajavakuutuksen enintään 99-vuotiaalle
Ammattiliitto Pron eläkeläisjäsenelle.
Vakuutus on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana vakuutettu täyttää 100 vuotta.

Vakuutuksia ja etuja erityisesti sinulle

Olet oikeutettu
merkittäviin
etuihin. Tutustu
turva.fi/proseniorit

Jos yksittäisen matkan pituus on
enintään kolme kuukautta, matkustajavakuutuksen myöntämiseen ei vaadita
terveysselvitystä.
Tarjoamme Ammattiliitto Pron eläkeläisjäsenille jatkuviin matkustajavakuutuksiin 10 % liittoalennuksen.
Määräaikainen matkustajavakuutus
Jos matkustat vähemmän, yksittäiselle
matkalle ostettava määräaikainen
matkustajavakuutus on hyvä vaihtoehto.
Määräaikainen matkustajavakuutus
voidaan myöntää enintään 99-vuotiaalle.
Jos yksittäisen matkan pituus on enintään 3 kuukautta, matkustajavakuutuksen myöntämiseen ei vaadita
terveysselvitystä.

Liittokasko

Kodinhoitoapua toipilaalle

Turvan Liittokasko on paras autovakuutuksemme. Se sisältää erinomaisen
bonusedun: bonuksesi eivät tipu, vaikka
vahinko sattuisikin, jos olet ajanut kolme
vuotta ilman vahinkoja. Lisäksi Liittokasko
sisältää muun muassa mainion sijaisautoedun: matkasi jatkuu vaikka autosi hyytyisi teknisen vian vuoksi. Pyydä
tarjous!

Turva tarjoaa mahdollisuuden saada
korvausta tapaturman jälkeisenä toipilasaikana käytetyistä kodinhoitopalveluista. Olet oikeutettu etuun jos sinulla on
1.6.2008 tai sen jälkeen otettu henkilökohtainen aikuisen tapaturmavakuutus
sekä voimassaoleva kotivakuutus
Turvassa. Etu on henkilökohtainen.

Keskittämällä parhaat edut
Saat Turvasta kaikki tarvitsemasi vakuutukset itsesi ja perheesi turvaksi. Jäsenenä saat heti kättelyssä koti-, henkilö- ja
kaskovakuutuksista jatkuvan 10 % liittoalennuksen.
Mitä pitempään olet asiakkaamme, sitä
enemmän saat alennusta: vuosittainen
omistaja-asiakkaan alennus on 5–10 %.
Lisäksi kun keskität kaikki vakuutuksesi
Turvaan, hyödyt alennuksista vielä enemmän.
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