Rakentajan
vakuutukset

Huolehdi riittävästä vakuutusturvasta
Oman kodin tai kesämökin rakentaminen on iso voimanponnistus. Rakentamiseen liittyvät vakuutukset kannattaa hoitaa
kerralla ja vaivattomasti kuntoon Pohjolassa, niin voi keskittyä
huoletta siihen oleelliseen – rakentamiseen.
Pohjola kokoaa rakentajalle vakuutuspaketin, joka sisältää
kaiken tarvittavan: vieraan työvoiman lakisääteiset vakuutukset, oman perheen ja muiden talkoolaisten vakuutukset sekä
rakennustyön ja itse rakennuksen turvaavan kotivakuutuksen.
Vakuutukset on hyvä ottaa jo ennen rakennustyön aloittamista.

Lakisääteiset vakuutukset
Rakennuksella ahertavat kirvesmiehet, putkimiehet, maalarit,
sähkömiehet sekä muu palkattu työvoima turvataan lakisääteisillä tapaturma- ja eläkevakuutuksilla. Kaikki lakisääteiset
vakuutukset saa hoidettua Pohjolassa.

Vapaaehtoiset vakuutukset
Rakenteilla oleva rakennus
Rakenteilla olevan rakennuksen voi vakuuttaa Pohjolan
Omakoti-vakuutuksella. Rakennustyön etenemistä ei tarvitse
ilmoittaa vakuutusyhtiölle. Kun rakennus on vakuutettuna,
vakuutettuna ovat myös rakennuksen käyttöä palvelevat kiinteät koneet ja laitteet sekä kaapelit ja putkistot kunnalliseen tai
muuhun yleiseen liittymään saakka sekä perusanturat.

Työkalut ja välineet
Rakentajan omat rakennuspaikalla olevat työkalut sisältyvät
koti-irtaimiston vakuutukseen 5 000 euroon asti. Omakoti
-vakuutukseen kuuluvat palo- ja myrskyvahinkojen varalta
5 000 euroon asti
l vieraiden työntekijöiden vaatteet ja työkalut
l tilapäiset työmaarakennukset
l vuokratut ja lainatut koneet ja laitteet.
Edellä luetellut omaisuuserät on turvattu myös murto- ja ilkivaltavahinkojen varalta, jos rakennuksen Omakoti-vakuutukseen on valittu rikosturva.

Rakennustarvikkeet
Rakennuspaikalla olevat rakennustarvikkeet sisältyvät Omakoti-vakuutukseen. Rakennuspaikkaan siirrettävät rakennustarvikkeet ovat vakuutettuina, kun vastuu niistä siirtyy vakuutuksenottajalle.

Talkooväen vakuutusturva
Rakentamiseen liittyy useimmiten myös palkaton talkootyö.
Talkooväki vakuutetaan talkoolaisten tapaturmavakuutuksella, sillä lakisääteinen tapaturmavakuutus ei kata talkootyötä.

Oman väen vakuutusturva
Perheenjäsenet voidaan vakuuttaa tapaturmien varalta joko
liittämällä heidät lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen tai
ottamalla jokaiselle oma vapaaehtoinen tapaturmavakuutus.
Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on voimassa sekä vapaaaikana että työssä kaikkialla maailmassa.

Henkivakuutus
Rakennus rahoitetaan yleensä ainakin osittain lainoilla, joiden
takaisinmaksu perustuu perheen huoltajien ansioihin. Henkivakuutuksen mitoituksessa on syytä huomioida velat, rakennuksen suunniteltu rahoitus ja rakennustyöhön suunniteltu
oma työpanos.

Tarkista urakoitsijan vastuuvakuutus
Kun talonrakennusurakka annetaan rakennusliikkeen tehtäväksi pitää muistaa tarkistaa, että urakoitsijalla on voimassa
oleva vastuuvakuutus.
Rakentajalla itsellään on hyvä olla kotivakuutus, johon voi
liittää myös vastuu- ja oikeusturvavakuutukset.
Vastuuvakuutus korvaa vahinkoja, jotka rakentaja tai hänen
perheenjäsenensä aiheuttaa omalla toiminnallaan ulkopuoliselle.
Tule käymään Osuuspankissa tai soita numeroon 0303 0303,
niin hoidamme rakennustyöhön liittyvät vakuutuksesi kerralla
kuntoon.

Vakuutusten keskittäminen kannattaa
Etuasiakkaana saat merkittäviä etuja vakuutuksiisi. Lisäetuja
saat, jos vielä keskität pankkiasiointisi Osuuspankkiin. Voit
mm. maksaa vakuutuksia OP-bonuksilla.
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Pohjolan palvelunumerot
OP-puhelinpalvelu
Ajanvaraus haluamaasi konttoriin

0100 0500

Vakuutus- ja korvauspalvelu

0303 0303

Hätäpalvelu 24 h
Auto- ja kotivahingot

010 253 0012

Matkahätäpalvelu 24 h
Euro-Finland Claims Service 24 h
Ulkomailta soittaessasi

010 253 0011
+358 10 253 0011

Tallenna nämä numerot kännykkääsi!

www.pohjola.fi
* Puhelut palvelunumeroon 0303 0303 maksavat kotimaisista kiinteän
verkon lankaliittymistä ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 €/puhelu +
0,12 €/min. Puhelut OP-puhelinpalveluun 0100 0500 maksavat normaalin
paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinoperaattorisi hinnaston
mukaisen matkapuhelinmaksun (mpm).
Puhelut muihin 010-numeroihin maksavat kotimaan kiinteän verkon
lankaliittymistä 0,0835 €/puhelu + 0,07 €/min ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 €/puhelu + 0,17 €/min. Hinnat sis. alv 24 %. Turvallisen pankki- ja vakuutusasioinnin vuoksi asiakaspuhelut nauhoitetaan.

Pohjola Vakuutus Oy
Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola
Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta
Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1458359-3

Yhdessä hyvä tulee.

