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Aiheita tänään:

• Finib Oy: palvelut ja hyödyt taloyhtiölle

• Taloyhtiön vakuutukset
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Finib Oy

• 100 % suomalainen

• Toiminta alkanut vuonna 1995

• Vastaamme noin 10 000 kiinteistön vakuuttamisesta

• 30 työntekijää

• Toimialueena koko Suomi

• Toimimme aina asiakkaiden edun mukaisesti, vakuutusyhtiöistä riippumattomina
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Vakuutusmeklari

• Vakuutusyhtiöistä riippumaton vakuutusten ja vahinkojen asiantuntija

• Toimii aina taloyhtiön edustajana ja edunvalvojana

• Valtakirja ja toimeksiantosopimus tehdään pääsääntöisesti isännöitsijätoimiston kanssa

• Vakuutusyhtiö tekee vakuutusmeklarin hoidossa olevaan vakuutukseen maksun alennuksen (kenttähenkilön 
palkkio-osuus)

• Vakuutusmeklari laskuttaa yhdellä laskulla sekä vakuutusyhtiön vakuutusmaksun että meklarin palkkion, 
erittely näkyy laskulla

• Vakuutusmaksu suoritetaan vakuutusmeklaritoimiston asiakasvaratilin kautta vakuutusyhtiöön
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Palvelumme ja hyödyt taloyhtiölle

• Huolehdimme, että kiinteistöt on vakuutettu oikeilla tiedoilla -> merkitystä vahinkotilanteissa ja vaikutusta 
vakuutusmaksuun

• Kilpailutamme vakuutukset säännöllisin väliajoin -> kattavin mahdollinen turva kilpailukykyiseen hintaan

• Tarjouskooste, korvausvertailu sekä suositus kohteelle soveltuvimmasta vakuutuksesta

• Tarjoajia meklarikanavassa enemmän (Dual ja Protector)

• Tarkistamme korvauspäätökset, reklamoimme virheistä vakuutusyhtiöön ja tarvittaessa teemme valituksen 
Vakuutuslautakuntaan -> varmuus siitä, että korvaus on maksettu oikein

• Tarkistamme kiinteistövakuutusten vuosikorotusten oikeellisuuden sekä informoimme ehtomuutoksista

• Finibin lisäturvillla mahdollisuus parantaa huomattavasti taloyhtiön ja hallituksen turvaa
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Taloyhtiön vakuutukset

• Kiinteistövakuutus (euromääräinen) tai kiinteistön täysarvovakuutus (m³- tai m²-perusteinen)

• Omaisuusvakuutus

• Kiinteistönomistajan vastuuvakuutus

• Hallituksen vastuuvakuutus

• Oikeusturvavakuutus

• Vakuutus voi olla ilmiöpohjainen tai laaja turva (All Risk-turva)

• Ilmiöpohjainen: ehdoissa kerrotaan mitä vahinkoja korvataan (esim. vuoto, palo, ilkivalta) sekä 
vahinkotapahtumien rajaukset eli mitä ei korvata

• Laaja turva korvaa kaikki ennalta arvaamattomat ja äkilliset vahingot paitsi ne, jotka on ehdoissa rajattu pois
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Omaisuusvakuutus

• Vakuutusturvan laajuudesta riippuen esimerkiksi: 

• Palo, noki, savu

• Myrsky, salama

• Rikos (murto, ryöstö, ilkivalta, varkaus)

• Putki- ja vesikattovuoto, avoimen hanan aiheuttamat vahingot

• LVISA- ja konetekniikan rikkoutuminen

• Kalmavahingot

• Vuokratulon menetys (taloyhtiön omistaman huoneiston osalta)
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Kiinteistönomistajan vastuuvakuutus

• Korvaa toiselle aiheutetun henkilö- tai esinevahingon, josta vakuutuksenottaja on lain mukaan 
korvausvastuussa

• Lukuisia rajoituksia, koska lähtökohta on kattava

• Itselle aiheutunut

• Hallussa, käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus

• Pelkästään sopimukseen perustuva vastuu

• Tahallisuus tai törkeä tuottamus
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Hallituksen vastuuvakuutus

• Vakuutettuina ovat asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet, yhtiökokouksen puheenjohtaja sekä 
toimitusjohtaja eli isännöitsijä (usein ei kuitenkaan ammatti-isännöitsijä)

• Korvaa kiinteistön hallinnossa vakuutuksenottajalle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle sellaisen 
taloudellisen vahingon:

• Joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon

• Josta vakuutettu on asunto-osakeyhtiölain mukaan korvausvastuussa

• Perusteltua korottaa ennen kaikkea silloin kun suunnitellaan isoja saneerauksia
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Oikeusturvavakuutus

• Vakuutettuina asunto-osakeyhtiö työntekijöineen ym.

• Korvaa vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet 
lakimiesavun käyttämisestä kiinteistön ja rakennuksen omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä 
riita-, rikos ja hakemusasioissa

• Pyydettävä aina ennakkopäätös
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Rakennus- ja korjaustyöt

• Kiinteistövakuutus

• Perusvakuutus pidetään voimassa

• Riskilisäilmoitus vakuutusyhtiöön (mahdollinen lisämaksu)

• Rakennustyövakuutus

• Urakan vakuutus, sisältää työt ja materiaalit, vakuutusmääränä kokonaiskustannusarvio (€)

• Yleensä täysturva- eli all risks-vakuutus

• Rakennusaikaan sidottu

• Yleensä urakoitsija ottaa rakennuttajan lukuun (rakennusalan YSE)

• Korjaustöissä järkevää ottaa kiinteistön vakuuttaneesta yhtiöstä, jotta ei synny rajanveto-ongelmia. Samoin 
omavastuu rakennuttajan riskinkantokyvyn mukaan (ohjaus urakkaohjelmaan).

• Urakoitsijan vastuuvakuutus

• Edellytettävä (voimassaolotodistus)

• Tarkista toimiala ja vakuutusmäärä

• Varmista tulityöasiat
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Lakisääteiset vakuutukset

• Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

• Korvaa työssä ja työmatkalla sattuneet työtapaturmat ja ammattitaudit

• Pakollinen jos palkattu työntekijä ja palkkaa maksetaan yli 1 200 € euroa kalenterivuoden aikana. Ei 
ikärajaa.

• Vaikka ei olisi vakuuttamisvelvollinen, on työntekijä silti vakuutettu, sillä tuolloin korvauksen maksaa 
tapaturmavakuutuskeskus vakuuttamisvelvollisuudesta vapautetuille.

• Otettava heti, ennen töiden aloittamista

• Saa voimaan myös puhelimitse
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Lakisääteiset vakuutukset

• Työttömyysvakuutusmaksu

• Työttömyysvakuutusmaksujen maksaminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus

• Maksuvelvollisuus on kun kyseessä on yli 17-vuotias työntekijä ja palkkoja maksetaan yhteensä yli 1 200 € 
vuodessa (työntekijän osuus täytyy pidättää vaikka palkka olisi alle 1 200 €)

• Työttömyysvakuutusmaksun keräämisen hoitaa Työttömyysvakuutusrahasto TVR 

• Lisäksi työntekijäin ryhmähenkivakuutus ja työntekijäin työttömyysvakuutus

• Työeläkevakuutus

• Otettava kaikille 17 – 67 –vuotiaille

• Kun maksetaan palkkaa kuukaudessa vähintään 58,27 € (vuonna 2018)

• Palkka.fi-palvelusta kaikki helposti 
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Talkoovakuutus

• Palkatonta työtä tekevien tapaturmavakuutus

• Vakuutusmäärät: 

• Hoitokulut (2 500 -17 000 €)

• Pysyvä invaliditeetti (5 000 – 50 000€)

• Tapaturmainen kuolema (1 700 – 20 000 €)

• Henkilömäärä- ja ikärajoituksia

• Usein kannattavampaa ottaa vuosivakuutuksena

• Maksut vaihtelevat
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Finib Asiakasturva

• Ryhmätapaturmavakuutus Finibin hoidossa oleville taloyhtiöille, 72€/v.

• Kattaa taloyhtiön vakituiset asukkaat sekä yhtiön talkoissa ilman korvausta työskentelevät ulkopuoliset 
henkilöt, ei ikärajoituksia. 

• Voimassa ympäri vuorokautisesti taloyhtiön tontilla, yhteisissä tiloissa ja talkoissa sekä talkootyöhön liittyvillä 
matkoilla

• Vakuutusmäärät:

• Hoitokulut 17 000 €

• Pysyvä haitta (100%) 25 000 €

• Tapaturmainen kuolema 5 000 €

• Kodin ja ajoneuvon muutostyöt 3 000 €

• Silmälasien ja kuulokojeen vahingoittuminen talkoissa 500 €

• Omavastuu 0 €, paitsi silmälasi- ja kuulokojevahingoissa 50 €
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Finib Asiakasturva

• Avainturva; korvaa avaimien tai lukkojen uusimisesta sekä ovien avaamisesta aiheutuneita kuluja, kun asunnon 
avaimet ovat kadonneet, varastettu tai ne ovat jääneet asuntoon.

• Vakuutusmäärä 200 €/asukas/kalenterivuosi

• Asumisen keskeytymisturva; asunto on asumiskelvoton vähintään 24 tunnin ajan ja se on seurausta 
huoneistossa sattuneesta tulipalosta, vesivahingosta tai luonnonilmiöstä 

• Korvataan jokaista täyttä vuorokautta kohden 100 € enintään viiden vuorokauden ajan.

• Vakuutusmäärä asuntokohtainen ja kalenterivuoden aikana korvataan yksi vahinko asuntoa kohden 
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Muut Finibin lisäturvat

• Finib Hallinnonturva

• Parantaa hallituksen vakuutusturvaa taloudellisten korvausvaatimusten varalta

• Finib Oikeusturva

• Parantaa yhtiön vakuutusturvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen varalta

• Finib Vahinkoapu

• Parantaa yhtiön vakuutusturvaa vahinkojen selvittely- ja hallinnollisten kulujen varalta
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Tanja 

Heikkinen

Asiakasvastaava, 

vakuutusmeklari, YVTS

p. 040 715 0782

tanja.heikkinen@finib.fi

Sanna 

Palmberg
Meklariassistentti

p. 09 7517 0733

Sanna.palmberg@finib.fi

Eero

Kuusela
Toimitusjohtaja, 

vakuutusmeklari, VTS

p. 040 550 9626

eero.kuusela@finib.fi

Mika

Laukkanen

Erikoisasiantuntija, RI

p. 050 911 6560

mika.laukkanen@finib.fi


