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Turvasta saat palvelua 
haluamallasi tavalla

Soita meille 01019 5110

Asioi verkossa turva.fi

Poikkea meille, katso lähin  
toimisto turva.fi/yhteystiedot

Sovitaan tapaamisaika  
toimistolle, verkkoon tai kotiisi. 
Varaa aika turva.fi/turvaan

Lataa puhelimeesi TaskuTurva 
osoitteesta turva.fi/lataa ja 
vakuutusturva kulkee aina mukanasi.

Täyden kympin palvelua ja 
Suomen tyytyväisimmät asiakkaat

” Turvalle täysi 10 palvelusta. 
Monessa vakuutusyhtiössä olen ollut, 

mutta tämä on kun kotiin tulisi. 
Heti pääsin juttelemaan ja asia 

hoidettiin hienosti. ”

” Minulle on aikaa, minusta välitetään, 
asioihini perehdytään, minua palvelee 

ihminen, minun etuni on myös 
vakuutusyhtiön päämäärä. 

Aivan poikkeuksellista. ”

Meille turvalaisille erinomainen asiakaspal-
velu on kunnia-asia. Asiakkaidemme omis-
tamana yhtiönä pidämme erityistä huolta 
siitä, että asiakkaidemme elämän tärkeät 
asiat ovat meillä turvassa ja he voivat elää 
elämäänsä huoletta. 

Olemme onnellisia kiittävistä asiakaspa- 
lautteista ja paneudumme huolella myös 
niihin, joissa jotain on mennyt pieleen. 
Erityisen onnellisia olemme tunnustuksista, 
joita olemme saaneet palvelustamme 
vuosien varrella. EPSI Rating 2021 -tutkimus 
on todistanut nyt jo kymmenenä vuonna, 
että Turvassa on Suomen tyytyväisimmät 
vakuutusasiakkaat.

Lupaamme tehdä jatkossakin
parhaamme. Hymyile, olet Turvassa!



Liittosi on vakuuttanut 
sinut seuraavasti

Tiesitkö? KTK Tekniikan Asiantuntijat ry 
 on vakuuttanut sinut Turvan  

vakuutuksilla. 

Alla olevien vakuutusten myötä vakuutus-
turvasi on nyt näiltä osin kunnossa. 

Laita tämä esite talteen, niin voit helposti 
tarkistaa, mitä vakuutuksia liittosi on 

sinulle ottanut.

Tarkempia tietoja 
jäsenvakuutuksista sekä

 tuoteselosteen ja vakuutusehdot 
löydät osoitteesta 

turva.fi/ktk

Sattuiko vahinko? 

Saat korvauksen  

tilillesi nopeimmin,  

kun haet korvausta  

kätevästi verkossa

turva.fi/ktk

Vapaa-ajan matkustajavakuutus

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, myös 
maksavat eläkeläisjäsenet. Vakuutettuina 
ovat myös vakuutetun mukana matkusta-
vat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset.
Vakuutus on voimassa sen vuoden 
loppuun, jonka aikana jäsen täyttää 70 
vuotta.

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

Vapaa-ajan matkatavaravakuutus

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, myös 
maksavat eläkeläisjäsenet, sekä mukana 
matkustavat vakuutetun kanssa samassa 
taloudessa asuvat lähiomaiset.
Vakuutukseen sisältyy myös matkavas-
tuu- ja matkaoikeusturvavakuutus.

Vakuutus on voimassa sen vuoden 
loppuun, jonka aikana jäsen täyttää 70 
vuotta.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, myös 
maksavat eläkeläisjäsenet.
Vakuutus on voimassa sen vuoden 
loppuun, jonka aikana jäsen täyttää 70 
vuotta.

Järjestövakuutus

Liiton jäsenet on vakuutettu järjestö-
vakuutuksella, kun he ovat järjestö-
tehtävissä ja -tilaisuuksissa. Järjestö-
tehtäviä ovat mm. liiton järjestämät 
kokoukset, seminaarit sekä opinto- ja 
koulutuspäivät.

Lisäksi liittosi on vakuuttanut jäsenensä 
ammatillisella vastuu- ja oikeusturvava-
kuutuksella.

Elä rohkeasti tässä ja nyt 
– parasta turvaa läheisillesi 
on oma henkivakuutuksesi

Koe kaikki elämän värit ja elä rohkeasti 
omannäköistäsi elämää. Arjessa on hel-
pompi huomata syyt hymyyn, kun sinulle 
rakkaat ihmiset on turvattu. 

Henkivakuutuksella autat perhettäsi 
pärjäämään taloudellisesti, jos jonain 
päivänä äkillisesti menehdyt. Esimerkiksi 
asuntolainan ja muiden kulujen ei tarvitse 
kaatua kokonaan puolison niskaan, ja 
autat perhettäsi jatkamaan elämäänsä ja 
arkeaan tutuissa puitteissa.

Hinta saattaa yllättää sinut iloisesti, laske 
vaikka itse turva.fi/henkivakuutus

Kuulun 
ammattiliittoon,  

saan  
jäsenalennukset

Vakuutan 
kotini

Otan vielä
toisen vakuutuksen, 

saan  
omistaja-alennuksen

10% 10%
Lue lisää alennuksista ja eduista  

turva.fi/etusi 

Täyden kympin alennukset 
Liittosi tarjoamien vakuutusten lisäksi saat 
Turvasta kaikki tarvitsemasi vakuutukset 
itsesi ja perheesi turvaksi. 

Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuksen 
kaikille suomalaisten ammattiliittojen 
jäsenille. Kun vakuutat meillä kotisi ja 
otat lisäksi yhden tai useamman muun 
vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmak-
suista 10 % omistaja-alennuksen! Alen-
nukset eivät koske liikennevakuutusta eikä 
henkivakuutusta.

Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Kun välität,
valitse heille parasta –

Turvassa-henkivakuutus!
Eikä muuten maksa paljon.

Laske vaikka itse!
turva.fi/henkivakuutus


