Ihmisen kokoinen

VAKUUTUSYHTIÖ

HENKILÖKOHTAISTA PALVELUA JA
VAKUUTUKSIA IHMISELTÄ IHMISELLE
Pohjantähti on henkilökohtaisesti palveleva vahinkovakuutusyhtiö. Olemme tarjonneet vakuutuksia
ihmiseltä ihmiselle jo 125 vuoden ajan ja toimintamme perustuukin aitoon asiakaspalveluun ja yksilöllisiin vakuutusratkaisuihin. Meiltä saat saman
katon alta kaikki kotisi, perheesi, omaisuutesi ja
yrityksesi vahinkovakuutukset sekä myös henki- ja
eläkevakuutukset. Eläkevakuutuksissa yhteistyökumppanimme on Veritas, henkivakuutuksissa
Aktia.
Haluamme varmistaa, että vakuutusturvasi on
aina ajan tasalla, myös elämäntilanteiden muuttuessa. Siksi emme tarjoa sinulle pakettiratkaisuja, vaan räätälöimme vakuutusturvasi yksilöllisesti
juuri mittojesi mukaiseksi. Näin voit itse vaikuttaa
paitsi korvausten laajuuteen, myös vakuutusmaksuihisi.

Tiedät mitä olet vakuuttanut

Vakuutusturvan tärkeys huomataan yleensä viimeistään silloin kun jotakin yllättävää tapahtuu.
Nopea ja asiantunteva korvauspalvelumme huolehtii siitä, että vahingon sattuessa saat ripeästi asianmukaisen korvauksen. Lähtökohtanamme
on, että vahingon sattuessa ei tule yllätyksiä, vaan
tiedät mitä olet vakuuttanut. Meillä valitset itse vakuutusmäärät ja omavastuut, joten turvasi on aina
oikein mitoitettu. Halutessasi voit valita esimerkiksi ehdollisen omavastuun, joka tarkoittaa sitä, että
vahingon sattuessa omavastuuta ei vähennetä
lainkaan, jos vahingon korvausmäärä ylittää valitsemasi omavastuun.
Kattavan vakuutusturvan lisäksi tarjoamme henkilökohtaista palvelua aivan kaikille asiakkaillemme – niin perheille kuin yrityksillekin. Päätät itse

asioitko verkossa, puhelimitse vai konttorillamme
ja tavoitat kanavasta riippumatta aina oman yhteyshenkilösi. Vakuutusasiat tuntuvat joskus monimutkaisilta ja vaikeaselkoisilta, mutta tutun yhteyshenkilön kanssa vakuutuspykälät avautuvat helposti ymmärrettävään muotoon. Samalla varmistat asiantuntijan kanssa, että olet varmasti vakuuttanut kaiken tärkeän.

Asiakkaidemme omistama paikallisesti
palveleva valtakunnallinen vakuuttaja

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö on asiakkaidemme omistama itsenäinen yhtiö. Niinpä toimintamme on pörssikursseista ja suuromistajien
edunvalvonnasta riippumatonta. Emme myöskään
ole sitoutuneet mihinkään poliittiseen, aatteelliseen tai kaupalliseen ryhmittymään. Olemme vain
asiakkaitamme varten.
Asiakkaana olet siis yksi omistajistamme ja
edunvalvojistamme. Yhtiökokouksessa voit vaikuttaa yhtiön asioihin, sillä jokainen edeltävän kalenterivuoden aikana maksamasi vakuutusmaksueuro
antaa sinulle yhden äänen. Osakkuutesi yhtiöön
lakkaa samalla, kun vakuutussopimuksesi päättyy. Keskinäisyys merkitsee myös sitä, että asiakkaillamme on aina kaikissa oloissa oikeus korvaukseen. Kerrytämme voittovaroistamme varallisuutta
turvataksemme toiminnan silloinkin, kun korvattavia vahinkoja sattuu keskimääräistä enemmän.
Yhtiöjärjestyksemme ns. lisätaksoituspykälä mahdollistaa jälkikäteen tehdyn vakuutusmaksujen korotuksen, jos korvaus- tai taloudellinen tilanne sitä
vaatii. Jotain yhtiön vakaudesta kertonee se, että
125-vuotisen toimintamme aikana tähän pykälään
ei ole tarvinnut vedota kertaakaan.

Saitko erinomaista palvelua? Kerro siitä myös kavereillesi!
Oikeasta toimintamallistamme kertoo hyvin se,
että asiakkaamme vievät aktiivisesti eteenpäin
viestiä meiltä saamastaan hyvästä palvelusta. Kun suosittelet meitä tuttavallesi, joka tulee
myös asiakkaaksemme, palkitsemme sinut!

Yhteistyössä

Lisätiedot ja suosittelulomakkeen löydät osoitteesta www.pohjantahti.fi/suosittelu/

Huimia etuja
○ Kotivakuutuksemme bonusjärjestelmä palkitsee pitkäaikaisia asiakkaitamme, bonusalennuksesi voi olla jopa 30 %.
○ Voit ottaa henkilöturvan syntyvälle lapsellesi
jo odotusaikana ja vakuutusturva jatkuu
katkeamattomana elinikäisesti.
○ Sairauskuluvakuutuksemme kattaa myös
Kelan korvaamat vitamiini- ja ravintovalmisteet, kuten äidinmaidonkorvikkeet.
○ Tapaturmavakuutuksemme kattaa urheiluharrastukset sekä lapsesi kilpaurheilutoiminnan 18 ikävuoteen asti ilman erillistä
lisämaksua.
○ Markkinoiden ainutlaatuisin ajoneuvovakuutuksemme sallii ”Tähtikuljettajallemme”
yhden liikenne- tai törmäysvahingon jopa
ilman bonusmenetystä, kun olet ajanut kaksi
vuotta 70 % bonuksilla.

Muistathan,
että voit hoitaa
vakuutusasiasi
myös verkossa
oma.pohjantahti.fi.

OTA YHTEYTTÄ
JA KYSY LISÄÄ!

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 Hämeenlinna
Puhelin, vaihde 		

Asiakaspalvelukeskus 		
Sähköinen asiointipalvelu

020 763 4000
020 763 4010
oma.pohjantahti.fi

Puheluhinnat soitettaessa Pohjantähden puhelinnumeroihin (sisältyy alv 24%)
- kotimaan kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puhelu+16,69 snt/min
- matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu+16,69 snt/min.
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