EduKask o

kustannustehokasta turvaa
henkilöautollesi

EDUKASKOSTA KUSTANNUSTEHOKASTA
TURVAA HENKILÖAUTOLLESI
Vakuuta enintään 10 000 euroa maksava kulkupelisi Pohjantähden kustannustehokkaalla EduKaskolla! EduKasko on keskittäville henkilöasiakkaillemme tarkoitettu taatusti edukas ajoneuvoturva.
EduKaskoon on mahdollista lisätä omaan tilanteeseen parhaiten sopivia lisäturvia jo itsessään
kattavan perusturvan päälle. EduKasko myönnetään pakollisen liikennevakuutuksen lisäksi. EduKaskolaisena sinua ei pommiteta paperipostilla, vaan asiointisi kanssamme tapahtuu sujuvasti sähköisenä.

Mitä EduKasko korvaa?

ketin lisäksi eläinvahingot sekä autopalveluturvan.
Emme ole rajanneet eläinvahinkoa pelkästään hirvieläimiin, vaan lähtökohtaisesti korvaamme vahingon, joka on aiheutunut välittömästä yhteentörmäyksestä mihin tahansa eläimeen.
Laajin vakuuttamisen vaihtoehto turvaa autosi
edellä mainittujen riskien lisäksi törmäyksen sekä
luonnonilmiöiden varalta. Törmäysriskimme sisältää Tähtikuljettajan bonusedun, johon olet edu-

Voit valita kolmesta valmiiksi räätälöidystä ja hinnoitellusta EduKasko-vaihtoehdosta juuri sinulle
sopivan ratkaisun. Edukkain peruspaketti korvaa
palovahinkoja, varkauksia sekä autollesi tehtyä ilkivaltaa.
Jos haluat lisäturvaa autollesi, voit valita sellaisen EduKasko-vaihtoehdon, joka korvaa peruspa-
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Törmäys (sisältää Tähtikuljettajan bonusedun)
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Lasi

Saatavana lisäturvana

Oikeusturva

Saatavana lisäturvana

Keskeytys

Saatavana lisäturvana

Rahoitus

Saatavana lisäturvana

* Hinta on voimassa ensimmäisen vakuutuskauden.
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kaskolaisena aina oikeutettu. Tähtikuljettajanamme parkkipaikalla tai pysäköintihallissa sattuneet
vahingot eivät laske bonustasi.
Laajimpaan EduKasko-pakettiin voit valita lisäturvina lisämaksusta markkinoiden laajimman lasivakuutuksen, keskeytysturvan, oikeusturvan sekä
rahoitusturvan.
Laaja lasivakuutuksemme korvaa mm. kiveniskeytymistä ikkunalaseille sekä myös valoumpioille,
lasirakenteille ja kattoikkunoille aiheutuneet vahingot. Jos korjautat rikkoutuneen lasin, niin omavastuuta ei tällöin vähennetä.
Jos et voi käyttää autoasi sattuneen vahingon takia, keskeytysturvasta korvataan menetetyt käyttöpäivät.
Vakuutukseen valittu omavastuu vaikuttaa EduKaskon hintaan. Vahinkotilanteessa maksat siis
vain omavastuun.

hinkoasiasi hoitoon. Parhaan
mahdollisen palvelun lisäkTutustu Pohjantähden
si Autoklinikka vastaanottaa
Vahinkojelppiin:
tiedot vahingostasi, huolehtii vaurion tarkastamiwww.pohjantahti.fi/
sesta sekä korjaa autosi yhtä
vahinkojelppi
turvalliseksi kuin mitä se oli
ennen vahinkoa. Myös vahinkoilmoitus täytetään puolestasi.
Virheitä tapahtuu kaikille, mutta niin kauan kuin
kyse on vain ruttaantuneesta pellistä tai rikkoutuneesta tuulilasista, unohtuu vahinko sitä nopeammin, mitä pikemmin se on korjattu. Vaikka ikävän
asian hoitaminen on harvoin mukavaa, niin kumppaneidemme kanssa asiat hoituvat helposti.
Haluamme panostaa asiakastyytyväisyyteen kaikessa tekemisessämme, myös välillisesti kumppaneidemme kautta.

Vahinkojelppi apunasi vahinkotilanteissa

Hätäpalvelumme käytössäsi 24/7

EduKaskolaisena asioit Pohjantähden Vahinkojelpin kautta. Osana Pohjantähden Vahinkojelppi-kokonaisuutta käytössäsi on vahingon sattuessa Autoklinikan kattavat korjaamopalvelut yli 50
toimipisteessä ympäri Suomea. EduKaskolaisena
saat Autoklinikalta kaiken tarvitsemasi avun va-

Pohjantähden hätäpalvelunumero 0800 139 139
auttaa edukaskolaisia vuorokauden ympäri tilanteissa, joissa auto hyytyy tai päätyy muutoin ajokelvottomaksi. Järjestämme ajoneuvollesi hinauksen lähimpään kumppanimme toimipisteeseen.
Hinauslasku lähetetään suoraan meille.
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OTA YHTEYTTÄ
JA KYSY LISÄÄ!

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 Hämeenlinna
Asiakaspalvelu 		
020 763 4010
Sähköinen asiointipalvelu
oma.pohjantahti.fi
Vahinkojelppi			www.pohjantahti.fi/vahinkojelppi
www.pohjantahti.fi
Y-tunnus: 0146905-4

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.

