Vakuutus Energiaturva
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: AmTrust International Underwriters DAC Tuote: Maksuturva
Tämän vakuutuksen kehittäjä on AmTrust Nordic AB (yritystunnus: 556671-5677), joka pääedustajana edustaa
vakuutuksenantajaa AmTrust International Underwriters DAC, Irlanti (rekisteröintitunnus: 169384). Tämä asiakirja on
ainoastaan yhteenveto vakuutuksen kattavuudesta, ja sen tarkoituksena on auttaa sinua tekemään hyvin perusteltu
päätös. Lisätietoja vakuutuksen sisällöstä on tuoteselosteessa, ja täydelliset tiedot ovat vakuutusehdoissa.
Lue tämä asiakirja huolellisesti, jotta ymmärrät vakuutuksen kattavuuden ja rajoitukset sekä tärkeät vakuutuksen
voimassaolon edellytykset.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Vapaaehtoinen ryhmävakuutus kattaa sähkölaskusi kustannukset siinä tapauksessa, että sairastut tai joudut
tahattomasti työttömäksi. Se kattaa myös kotivakuutuksesi omavastuuosuuden kodin sähkövahingoissa.

Mitä vakuutus kattaa?
 Jos olet sairauslomalla, vakuutus
korvaa koko sähkölaskusi enintään 4
kuukauden ajalta.
 Jos joudut tahattomasti työttömäksi,
vakuutus korvaa koko sähkölaskusi
enintään 4 kuukauden ajalta.
 Sähkövahingon sattuessa vakuutus
kattaa kotivakuutuksesi
omavastuuosuuden 500 euroon asti.

Mitä vakuutus ei kata?
 Työttömyys tilapäisen työsuhteen tai
kausityön jälkeen
 Työttömyys, joka johtuu omaaloitteisesta irtisanoutumisestasi tai
jostakin, mihin olet itse syyllistynyt
 Työttömyys, joka johtuu lakosta
 Työttömyys, joka johtuu omasta
rikollisesta toiminnastasi

Onko vakuutusturvalle mitään
rajoitteita?
! Vahingot, jotka ovat muodostuneet
ennen vakuutuksen
voimaantulopäivämäärää.
! Sähkövahingot, joita kotivakuutus ei
kata.

Missä vakuutusturva on voimassa?
 Vakuutusturva on voimassa Suomessa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
• Voidaksesi ottaa vakuutuksen sinun on oltava yksityishenkilö, Kotimaan Energia asiakas
ja kirjoilla Suomessa, ja sinun on kuuluttava Suomen sosiaaliturvan piiriin.
• Anna aina oikeat tiedot vakuutusta ottaessasi.
• Sinun on maksettava vakuutusmaksu. Jos vakuutusmaksua ei makseta, vakuutusturva
päättyy.
• Vahinkotilanteessa ilmoitus on lähetettävä 12 kuukauden kuluessa, ja siihen on liitettävä
pyydetyt asiakirjat.
• Vastaat aina itse sähkölaskun maksamisesta ajallaan Kotimaan Energia, vaikka
vahinkoasia olisi käsiteltävänä.
Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu sisältyy Kotimaan Energia sähkölaskuun, ja se veloitetaan sovitun
maksuaikataulun mukaisesti.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus tulee voimaan sinä päivänä, jona Kotimaan Energia on rekisteröinyt Energiaturvaa
koskevan sopimuksesi, kuitenkin aikaisintaan samana päivänä kuin sähkötoimitus alkaa.
Vakuutusturva päättyy Kotimaan Energia kanssa tekemäsi sähkösopimuksen päättyessä.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen päättymään välittömästi ottamalla yhteyttä
Kotimaan Energia asiakaspalveluun.

