LähiTapiola
Yrittäjän Omaturva
Yrittäjän perusturva kuntoon
yhdellä tapaamisella
•

Onko yrityksesi liiketoiminta vaarassa, jos
sairastut odottamatta?

•

Oletko varautunut odottamattomaan
työkyvyttömyyteen?

•

Onko perheesi toimeentulo taattu, jos
onnettomuus yllättää?

•

Oletko varmistanut riittävän eläketurvan itsellesi?

Valitse Yrittäjän Omaturva. Sen avulla hallitset
taloudellisia ongelmia, joihin törmäät sairauden tai
työkyvyttömyyden yllättäessä. Kotona ja yrityksessäsi.

Yrittäjän
Omaturva

Henkilöstön
turva

Omaisuus
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Yrityksen
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Valitse Yrittäjän Omaturva.
Suojaat kerralla perheesi, toimeentulosi ja yrityksesi.
Mitä Yrittäjän Omaturva tarjoaa?
Yrittäjänä olet turvattu työkyvyttömyyden ja sairauden varalta.
Räätälöimme paketin, joka turvaa oman ja perheesi toimeentulon.
Tapaturma voi kaataa koko liiketoimintasi. Yrittäjän Omaturva
auttaa yritystäsi selviämään sovituista vastuista sairausaikana. Voit
esimerkiksi palkata sijaisen työkyvyttömyysajaksi.
Tulosi eivät alene liikaa, kun sovimme riittävän sairausajan
vakuutuskorvauksen. Ja tietenkin huolehdimme myös
hoitokuluistasi.
Tiesitkö, että YEL-työtulosi suuruus vaikuttaa eläkkeen lisäksi
sairausajan korvauksiin? Varmista, että YEL-työtulosi ja eläketurvasi
ovat riittävällä tasolla.

Yrittäjän Omaturva pähkinänkuoressa
Voit valita Yrittäjän Omaturva -pakettiin
tilanteeseesi parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Yrittäjän toimeentulo
Riittävä eläke
Mahdollisuus osa-aikaeläkkeeseen
Kunnollinen työkyvyttömyyseläke
Riittävä tulotaso sairauden yllättäessä
Hoitokulut yksityisellä lääkärillä

Perheen turva

Miksi valitsisit Yrittäjän Omaturvan?

Riittävä toimeentulo yrittäjän sairastuessa

•

Yrityksesi jatkuvuus ei ole uhattuna.

Asuntolainan maksukyky säilyy

•

Perheesi talous on turvattu, jos sairastut äkillisesti.

Apua perintöveroihin kuolemantapauksessa

•

Saat kunnon korvaukset ja eläkkeen, jos työkyvyttömyys
yllättää.

Eläke perheelle kuolemantapauksessa

•

Ohitat pitkät hoitojonot ja pääset nopeammin takaisin töihin.

•

Säästät kunnon eläkkeen.

Apua liiketoiminnan kulujen kattamiseen

•

Voit aikaistaa eläkettäsi.

Omistuksen turvaaminen
liikekumppanuusvakuutuksella

Miten saat Yrittäjän Omaturvan?
1. Kysy lisää omalta yhteyshenkilöltäsi tai soita 01019 5101
(ma-pe 8-18).

Yrityksen jatkuvuus

Sijaisen palkkakulut
Työntekijöiden motivointi, sitouttaminen ja
turvaaminen

2. Ohjaamme sinut asiantuntijalle, joka sopii tapaamisen kanssasi.
3. Asiantuntija kartoittaa tilanteesi tunnissa.
4. Saat ratkaisuehdotuksen jo samassa tapaamisessa.
Jos olet Suomen Yrittäjien jäsen, kysy lisätietoja yrityksen
maksuttomasta investointisuojasta ja terveystarkastuksesta
osana vakuutusta.

Konsulttiyrittäjän painajainen
Keski-ikäinen konsulttiyrittäjä Roope sairastui
vakavasti ja oli 4 kuukautta työkyvyttömänä.
Roopelle räätälöity Yrittäjän Omaturva kattoi
hoitokulut, ja Roope pääsi nopeasti leikkaukseen.
Yrittäjän Omaturva korvasi myös työkyvyttömyydestä
aiheutuneet ylimääräiset kulut yritykselle. Roope
palkkasi projektiin ulkopuolisen konsultin eikä
menettänyt asiakkaitaan.

Palvelun tarjoavat LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

X00.105 1112

Koska YEL-työtulo oli hyvällä tasolla (40 000 €),
Roope sai Kelasta hyvät päivärahat sairausajalta.

