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– Uniikki lisäturva omakotitalollesi ja mökillesi –
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RakennusPlus on uniikki lisäturva, jolla saat parasta mahdollista turvaa omakotitalollesi   
sekä mökillesi tai muulle vapaa-ajan rakennuksellesi. Rakennuksesi ei tarvitse olla ihan uusi, 
vaan RakennusPlus turvaa kaikki enintään 45-vuotiaat rakennukset. Jotta voit hankkia Raken-
nusPlus-lisäturvan, sinun pitää ensin turvata rakennuksesi luonnonilmiö- ja rikkoutumisva-
hinkojen varalta. 

RAKENNUSPLUSSALLA LISÄTURVAA 
OMAKOTITALOLLESI TAI MÖKILLESI

2.

Miksi RakennusPlus on hyvä juttu?
RakennusPlus-lisäturva sisältää kaiken tämän:

TUHOELÄINTEN  
AIHEUTTAMAT VAHINGOT 

Lisäturva korvaa näätä- ja jäniseläimien 
sekä jyrsijöiden rakennuksellesi aiheutta-
mat vahingot aina 10 000 euroon asti.

ESIMERKKI
Näätä on pesiytynyt rakennukseesi tur-
mellen talon rakenteita. Lisäturva korvaa  
vahingoittuneiden rakenteiden korjaa-
misen.

YHTENÄISET PINNAT  
VAHINKOTILANTEESSA

Lisäturva korvaa koko yhtenäisen lattia- 
tai seinäpinnan taikka keittiön kaluste-
ovien ja työtasojen vaihdon aina 10 000 
euroon asti. 

ESIMERKKI
Vesi turmelee keittiösi lattiaa. Keittiösi 
on selkeästi yhteydessä olohuoneeseen 
ja tiloissa on yhtenäinen parketti. Silloin 
lisäturva korvaa myös olohuoneen vahin-
goittumattoman parkettilattian vaihdon.

Omavastuu tarkoittaa summaa, jonka maksat itse vahingon sattuessa. 
Valitsemasi omavastuu vähennetään siis aina sinulle maksettavasta  
korvauksesta.
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3.

VESIKATTOVUODOT  
KORVATAAN

Lisäturva korvaa vesikattovuotoja, kun 
sade- tai sulamisvesi on kastellut vesika-
ton alapuolisia rakenteita.

Vesikaton uusimis- tai korjauskuluja ei 
korvata, mutta seurannaisvahinkoja kor-
vataan aina 10 000 euroon asti.

ESIMERKKI
Huomaat olohuoneen katossa vuotojäl-
kiä, jonka johdosta yläpohjan villat jou-
dutaan vaihtamaan sekä paneelikatto 
uusimaan. Lisäturva korvaa talon raken-
teille aiheutuneet vahingot.

Lisäturva ei korvaa mahdollista asennus- 
tai työvirheen aiheuttamaa vahinkoa.

Tarkemmat tuotetiedot sekä lisää esimerkkejä löydät Pohjantähtiturvan 
tuoteselosteeesta. Muista tutustua myös vakuutusehtoihin.

VUOTOVAHINGOT ILMAN 
IKÄVÄHENNYKSIÄ

Jos rakennuksellesi sattuu putkivuoto-
vahinko, emme vähennä korvauksesta 
putkiston, laitteen tai säiliön ikään perus-
tuvaa vähennystä. Etusi voi olla siis jopa 
10 000 euroa!

Rakennuksesi tulee olla vakuutettu put-
kivuotovahinkojen varalta.

ESIMERKKI
Putkirikon takia vesi vahingoittaa raken-
nusta. Korvaamme kastumisesta aiheu-
tuneen vahingon ilman ikävähennyksiä 
eli putken, laitteiden tai säiliön ikä ei vai-
kuta vuotovahingon korvauksen mää-
rään.



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. 

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


