4H-YRITYKSEN VAKUUTUSILMOITUSLOMAKE			
4H-YRITYKSEN NIMI _________________________________________________________________________
Ryhmäyrityksen yrittäjien lukumäärä ___________
4H-Yrityksen toimiala _________________________________________________________________________
4H-yhdistyksen nimi __________________________________________________________________________
HENKILÖTIEDOT (jokainen ryhmäyrityksen yrittäjä täyttää oman lomakkeen)
Sukunimi ___________________________________________ Etunimet _______________________________
Henkilötunnus ______________________ Kieli __________________ Kansalaisuus _____________________
YHTEYSTIEDOT
Postiosoite __________________________________________________________________________________
Postinumero _______________________ Postitoimipaikka __________________________________________
Puhelinnumero __________________________ Sähköposti _________________________________________
Kotisivun www-osoite _________________________________________________________________________
4H-YRITYSOHJAAJAN YHTEYSTIEDOT
Yritysohjaajan nimi ___________________________________ Puhelinnumero __________________________
Osoite _____________________________________________________________________________________
ALLE 18-VUOTIAS 4H-YRITTÄJÄ
Huoltajan nimi _______________________________________ Puhelinnumero __________________________
Osoite (jos eri kuin yrittäjän) ____________________________________________________________________
________________________________________

________________________________________

Paikka ja aika 			
		
Paikka ja aika
4H-yrittäjän allekirjoitus ja nimenselvennys
Alle 18 v. huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Allekirjoituksella vahvistamme, että olemme tutustuneet vakuutusehtoihin.
Vakuutusmaksu (30 euroa) suoritetaan Suomen 4H-liiton tilille numero FI2157800720217863. Viitteeksi
4H-Yrityksen ja 4H-yhdistyksen nimi. Vakuutusilmoituslomake (ryhmän yrityksessä kaikkien yrittäjien lomakkeet)
lähetetään Kirsi Korpaeuksulle osoitteeseen Suomen 4H-liitto, Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki.

Suomen 4H-liitto

4H-Yrityksen vastuuvakuutus

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama henkilö- ja esinevahinko sekä yrityksen valmistaman
tuotteen aiheuttama henkilö- ja esinevahinko. Korvauksen edellytyksenä on, että vahinko todetaan vakuutuksen
voimassaoloaikana ja vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta. Yleensä
vastuun syntyminen edellyttää vakuutuksenottajan virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
4H-yrittäjän tulee täyttää seuraavat vakuutetun kriteerit:
- ikä 13-28 vuotta
- 4H-jäsen
- kirjallinen sopimus yritysohjaajan kanssa
- yrityksen liikevaihto 50 - 6.000 euroa
- perustamisilmoitus tehty 4H-yhdistykseen
- 4H-Yritys on maksanut vakuutusmaksun ja yrittäjä on lähettänyt vakuutusilmoituslomakkeen 4H-liittoon
Vakuutusmäärät:
Henkilövahingot
Esinevahingot
Tuotevastuu
Työn kohteena oleva omaisuus

500.000 euroa
100.000 euroa
100.000 euroa
5.000 euroa

Omavastuu 500 euroa
Vakuutuksen vuosimaksu on tällä hetkellä 30 euroa per 4H-Yritys. Vakuutus on voimassa vuoden eteenpäin
maksun suorittamisesta. Vakuutuksen jatkuminen vuoden päästä edellyttää maksun uudelleen suorittamista.
Vakuutussopimukseen sisältyvien vakuutusten tarkka sisältö on kuvattu seuraavissa ehdoissa:
YS3
VY1
VA1
VA6
VA90

Yleiset sopimusehdot
Vastuuvakuutusten yleiset ehdot
Toiminnan vastuuvakuutus
Vastuuvakuutus – työn kohteena oleva omaisuus
Tuotevastuuvakuutus

Vakuutusehdot saat vakuutuksen teon yhteydessä, löydät ne myös osoitteesta
www.tapiola.fi/vakuutusehdotyrityksille.

Asiakaspalvelu

Tapiola-ryhmä

Y-tunnukset

tapiola.fi
Henkilöasiakkaat
Yritysasiakkaat

02010 TAPIOLA
Vaihde 09 4531
Kotipaikka Espoo

0211034-2 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola
0201319-8 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola
0201103-7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

01019 5100
01019 5101

