Vakuutusedut Teson jäsenille

if.fi/teso
010 514 1500

vakuutussuositus teson jäsenyrityksille
Järkevä vakuutusturva kattaa terveys- ja sosiaalialalle
tyypilliset vahingot, joista syntyy isot kustannukset.

- Henkilöstön sairaanhoitovakuutus*
- Vastuu- ja oikeusturvavakuutus
- Yrityksen omaisuusvakuutus
- Keskeytysturva
* yrittäjän ja henkilökunnan sairauden ja tapaturman varalta

henkilöstön sairaanhoitovakuutus
Koska avainhenkilöiden työpanos on elintärkeä hoitoalan
yrityksen menestykselle, yrittäjän tai työntekijän sairauslomat aiheuttavat ongelmia toiminnassa ja kuormittavat
muuta henkilöstöä. Henkilöstön sairaanhoitovakuutus auttaa yritystä turvaamaan toimintansa työntekijöiden sairastumisen tai loukkaantumisen varalta. Vakuutetut työntekijät
pääsevät nopeasti hoitoon, myös yksityiselle lääkärille, ja
siten sairauslomatkin lyhenevät. Henkilöstön sairaanhoitovakuutus on erinomainen työsuhde-etu, joka sitouttaa
työntekijää yritykseen.

Autamme sinua kaikissa yrityksesi vakuutusasioissa
if.fi/teso
Puh. 010 514 1500

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Rekisteröity kotipaikka Helsinki, PL 4, 00025 IF
Y-tunnus 1614120-3 65388 2/2014

Valitse kumppani,
joka todella tietää
mitä teet

liittoudu riskejä vastaan
Teso ja If ovat koonneet liittoon kuuluville edullisen
vakuutuspaketin, joka on laadittu jäseniltä saadun
palautteen perusteella. Se sisältää paitsi vakuutussuosituksen myös kattavamman turvan tärkeimpien riskien varalle.
henkilövakuutusedut
If myöntää Teson jäsenille maksuttoman
Huoltajaturvan Henkilöstön sairaanhoitovakuutukseen, kun henkilöstö on vakuutettu sairauskulujen
varalta. Huoltajaturva kattaa lapsen vakavasta sairaudesta aiheutuvia välillisiä kustannuksia.
laajennettu vastuuvakuutus
Tesolle räätälöidystä vastuuvakuutuksesta korvataan
hoitokodin työntekijöiden aiheuttamia vahinkoja asiakkaiden henkilökohtaiselle omaisuudelle, kuten tauluille, soittimille tai atk-laitteille.

miksi if?
Ifilta otettuun Teson jäsenyritysten vastuuvakuutukseen kuuluu myös tuotevastuuturva. Se korvaa vaikkapa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet potilaalle yrityksen valmistamasta ruoasta.
varaudutaan yhdessä vahinkoihin
Paras vahinko on sellainen, joka ei koskaan tapahdu.
Ifiltä saat käyttöösi tehokkaat työkalut vahinkojen
ehkäisyyn.

If ja Teso ovat pitkään tehneet yhteistyötä räätälöidäkseen parhaan mahdollisen vakuutuksen terveysja hyvinvointialan yrittäjille. Sen lisäksi olemme työskennelleet yhdessä vahingontorjunnan eteen, jotta
mitään ei edes sattuisi.
Liiton jäsenille räätälöityjen erikoisetujen lisäksi tarjoamme alan standardit ylittävää vakuutuspalvelua.
if yrityskansio
Hoidat vahinkoasiat vaivattomasti If Yrityskansiossa.
Voit myös soittaa meille numeroon 010 19 16 00.

palvelulupaus
Käsittelemme yli 50 % vahingoista vuorokauden
kuluessa, ja hoidamme 90 % niistä loppuun saakka
kahdessa viikossa.
asiakaspaneeli ja -valtuutettu
Voit kääntyä asiakaspaneelin ja -valtuutetun puoleen,
jos kuitenkin olet tyytymätön korvauspäätökseen.
korvauspalvelua, joka sujuu niin kuin pitääkin
Korvauspalvelu on vakuutuksen tärkein osa. Ifin asiakkaat arvostavat tapaamme toimia – he antavat korvauspalvelullemme arvosanaksi keskimäärin 4,5/5.

asiantuntevaa palvelua
Saat parasta korvauspalvelua kokeneilta asiantuntijoiltamme vahingon sattuessa Suomessa tai maailmalla.

Tämä esite ei ole kattava selvitys vakuutusten sisällöistä ja ehdoista. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät voimassaolevista vakuutusehdoista.

