
INDUSTRIFACKETS MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR

Med den resenärförsäkring för fritid som Industrifacket har tecknat för sina medlemmar kan du 
känna dig trygg om du drabbas av ett olycksfall eller en sjukdom under en resa var som helst i världen.

Olycksfallsförsäkringen för fritid innehåller ersättning för vårdkostnader till följd av olycksfall, be-
stående men och dödsfall. I TaskuTurva-appen (på finska) kan du också hitta Industrifackets kort för 
direkta ersättningar.

Organisationsförsäkringen gäller när en medlem i Industrifacket deltar i organisationsuppdrag 
eller organisationsevenemang överallt i världen. Även medlemmens make och följeslagare omfattas 
av försäkringen när de utför organisationsuppdrag eller deltar i organisationsevenemang. 

Den bästa servicen i 
försäkringsbranschen på det sätt 

som passar dig bäst

Turvas kundtjänst betjänar dig må–fr kl. 8–18 
på numret 01019 5110. Om alla linjer är upp-
tagna kan du be oss ringa dig i stället.

Du kan också chatta med vår kundserviceper-
sonal vardagar kl. 8–18. Chattjänsten finns på 
adressen turva.fi och i Turvas webbtjänst. I 
webbtjänsten kan du smidigt sköta dina försäk-
ringsärenden varje dag.

Turvas ersättningstjänst betjänar dig 
vardagar kl. 9–16 på numret 01019 5108. 
Vardagar kl. 9–16 kan du också chatta med 
personalen på ersättningstjänsten.

I mobilappen TaskuTurva hittar du ditt 
reseförsäkringskort och kontaktuppgifterna 
till en pålitlig läkare när du reser utom-
lands. Med hjälp av appen kan du också 
behändigt kontrollera ditt försäkringsskydd 
och uppgifterna på din senaste faktura och 
kommunicera med Turvas personal. 

Om du drabbas av en sjukdom eller ett 
olycksfall under en resa utomlands, ring 
SOS-nödtjänsten på numret +358 1019 
5111. Nödtjänsten betjänar dig på finska 
dygnet runt varje dag på året. 

Med hjälp av vår tidsbokning på nätet kan du 
välja en lämplig plats och tid för ett möte. 
Du kan boka ett möte på adressen 
turva.fi/turvaan.

10/2022

Turva erbjuder fantastiska 
kundförmåner

Turva erbjuder Industrifackets medlemmar och 
deras familjemedlemmar 10 % medlemsrabatt 
på alla frivilliga, fortlöpande försäkringar. Om 
du har din hemförsäkring i Turva och dessutom 
har tecknat minst en person-, kasko-, husdjurs- 
eller båtförsäkring hos Turva får du också 10 % 
ägarrabatt.

Om du har bara en försäkring hos Turva får du 
ägarrabatt efter att du varit kund hos oss i två 
år. Dessa rabatter gäller inte trafikförsäkringar 
eller livförsäkringar.

Livförsäkringen Turvassa är en ny livförsäk-
ring som är förmånlig särskilt för Industrifack-
ets medlemmar: endast 6,77 €/mån. (prisexem- 
pel år 2022: 30-årig medlem i Industrifacket, 
ersättningsbelopp 100 000 €). Livförsäkringen 
Turvassa beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt 
Livförsäkringsbolag.

Mer information om fackförbundets medlems-
försäkringar och medlemsförmåner får du på 
adressen turva.fi/teollisuusliitto. 

Trygga framtiden för dina 
närmaste på adressen 

turva.fi/henkivakuutus


