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Vakuutusyhtiö
Yhteyshenkilö
Katuosoite
Postiosoite
Mallin seurakunnan vakuutustarjouspyyntö
Seurakunnan kuvaus.
Seurakunnan vahinkoriskienhallinnan kuvaus.

Tarjouspyynnön ennakkoilmoitus (EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat)
Tästä tarjouspyynnöstä on tehty julkisen hankintalain mukainen ennakkoilmoitus nro pvm.
Tarjouspyynnön yhteyshenkilömme
Seurakunnan yhteyshenkilönä toimii talousjohtaja Etunimi Sukunimi, puhelin ………. ja …………,
sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi.
Tarjouspyynnön täydennyspyynnöt
Mahdolliset tarjouspyynnön tietojen täydennyspyynnöt pyydämme toimittamaan sähköpostitse yhteyshenkilöllemme. Kaikkien tarjoajien tekemien täydennyspyyntöjen vastaukset lähetämme kaikille tarjoajille sähköpostitse. Tätä varten pyydämme tarjouspyynnön saatuanne/pyydettyänne
ilmoittamaan yhteyshenkilönne yhteystiedot. Täydennyspyynnöt tulee esittää pvm mennessä.
Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo
Tarjouksenne pyydämme toimittamaan seurakunnan taloustoimistoon torstaihin pvm klo 12.00
mennessä seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitettuna. Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa, ja kuoren päälle merkitään "Vakuutustarjous". Jos mahdollista, pyydämme toimittamaan
yhteyshenkilöllemme tarjousajan päättymisen jälkeen tarjouksenne ja vakuutusehdot myös sähköpostilla konekielisessä muodossa. Tarjousten tulee olla voimassa ainakin pvm saakka.
Seurakunnan päätöksestä ilmoittaminen ja tarjousaineistoon tutustuminen
Seurakunta ilmoittaa tekemänsä päätöksen kirjallisesti kaikille tarjouksen antaneille ja liittää ilmoitukseen edullisuusvertailulaskelman yhteenvedon.
Vertailulaskelmiin ja muuhun tarjousaineistoon voi tarkemmin tutustua lain säätämässä laajuudessa seurakunnan toimistolla osoite talousjohtajan kanssa sovittuna ajankohtana. Lisäaineiston kopioinnista ja lähettämisestä peritään erillinen maksu.
Vakuutuspalvelujen tilaus
Seurakunnan vakuutuspalveluista on tarkoitus tehdä tilaus pvm mennessä.
Vakuutussopimuksen voimassaoloaika
Sopimuksen voimassaoloaika on riippuvainen tulevasta asiakastyytyväisyydestä ja muista mahdollisista seikoista. Vakuutussopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana siten, että tavoitteena on
4 vuoden sopimusaika.
Paikka pvm
Mallin seurakunta
____________________________
Etunimi Sukunimi
Talousjohtaja
Liitteet

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Omaisuusluettelo
Ajoneuvoluettelo
Vahinkotilastot ja palkkatiedot
Henkilötilasto
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VAKUUTUSTARJOUSTEN VERTAILUN PERUSTEET
Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.
Edullisuusvertailu suoritetaan seurakunnan valitsemien vakuutuspalveluiden perusteella.
Edullisuusvertailussa otetaan huomioon seuraavat asiat 48 kk ajalta euroiksi laskettuina tai arvioituina:
1.
2.
3.
4.
5.

Vakuutusmaksut
Vakuutusten turvalaajuus- ja omavastuuerot myöhemmin mainitulla tavalla
Vahinkotapahtumien seuranta- ja jälkiseurantajärjestelmät myöhemmin mainitulla tavalla
Vakuutus- ja suojeluehtojen oleelliset erot käytettävissä olevilla perusteilla laskettuina
Vakuutusten tunnuslukujen ylläpidon helppous niiden merkityksen perusteella, ± 2 % kyseisen
vakuutusmuodon edullisimmasta tarjouksesta
6. Vakuutuksenottajalle merkittävät vakuutusyhtiöiden vakuutus-, korvaus- ja oheispalvelut niiden hyödyllisyyden perusteella, ± 2 % edullisimmasta tarjouksesta laskettuna
7. Ne oleelliset erot, joita ei voida laskea yllä mainitulla tavalla, lasketaan niiden todennäköisen
vaikutuksen perusteella käytettävissä olevilla perusteilla.
Vakuutuksista tehdään kirjallinen tilaus.
Turvalaajuudella tarkoitetaan vakuutuksista korvattavia vahinkotapahtumia.
Vakuutuksiin vaikuttavista seurantajärjestelmistä otetaan huomioon niiden vaikutus vakuutusmaksuihin, omavastuisiin ja korvattaviin vahinkoihin.
Vakuutusten tunnusluvuilla tarkoitetaan niitä vakuutettavien kohteiden tietoja, joiden perusteella
vakuutusmaksut ja -korvaukset määräytyvät. Tällaisia tietoja ovat mm. vakuutusmäärä ja vakuutuskohteiden vakuutusmaksuihin ja korvauksiin vaikuttavat tekniset tiedot. Lisäksi otetaan huomioon seurantajärjestelmistä johtuvat, vakuutusmaksuihin vaikuttavat asiat, kuten maksetut
korvaukset ja vahinkojen lukumäärä.
Vakuutuksen ottajalle merkittävillä vakuutusyhtiöiden oheispalveluilla tarkoitetaan mm. yhteyshenkilö-, korvauskäsittely-, vahinkotarkastus-, internet- ja asiantuntijapalveluita.
Turvalaajuus- ja omavastuuerojen ja seurantajärjestelmien vaikutuksen laskentaperusteet
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen eri maksujärjestelmien maksut otetaan huomioon seuraavasti:
Normaalin vahinkoennusten 8 vuoden keskimääräiseen vuosivakuutusmaksuun otetaan huomioon
yleisen suurvahinkoennusteen 8 vuoden keskimääräinen vuosivakuutusmaksu 50-prosenttisesti.
Laskentaesimerkki

Normaali vahinkoennuste
Suurvahinkoennuste
Vertailuhinta yhteensä

Maksu vuodessa €
keskim. 2008–2015
100
130

Laskentaperuste, €
100
(130–100) * 0,5

Vertailuhinta, €
100
15
115
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Valittujen vakuutusten mahdollisten omavastuuerojen vertailumaksuvaikutukset otetaan huomioon vakuutuskohderyhmittäin seuraavasti:
Vakuutuskohderyhmät
Rakennukset
Irtaimisto
Lisäkuluvakuutus
Toiminnan vastuuvakuutus
Hallinnonvastuuvakuutus

Vuotuinen vertailumaksuvaikutus, €/v
0,5 * (Vertailuomavastuu - Valittu omavastuu)
0,5 * (Vertailuomavastuu - Valittu omavastuu)
0,2 * (Vertailuomavastuu - Valittu omavastuu)
0,4 * (Vertailuomavastuu - Valittu omavastuu)
0,2 * (Vertailuomavastuu - Valittu omavastuu)

Oikeusturvavakuutus

0,2 * (Vertailuomavastuu - Valittu omavastuu)

Ajoneuvot

0,2 * (Vertailuomavastuu - Valittu omavastuu)

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus
Laskentaesimerkkejä

20 * (Vertailuomavastuu - Valittu omavastuu)
Rakennukset:
0,5 * ( 2 000 € - 1 000 €) = 500 €/v
Vastuuvakuutus: 0,4 * (3 000 € - 2 000 €) = 400 €/v

Mikäli valittua omavastuuta ei ole tarjottu, vertailuun valitaan lähin korkeampi omavastuu.
Puuttuvien turvalaajuuksien vertailumaksuvaikutukset lasketaan 75 %:n vuotuisella
todennäköisyydellä vakuutuskohderyhmittäin seuraavasti:
Puuttuva
turvalaajuus
Rikkoutuminen
Rikos, L-ilmiö
tai LVISA
Palo
Laskentaesimerkki

Korvaus Vuotuinen vertailumaksuvaikutus, €/v
olettama
€
5 000
75 %:n vuotuisella todennäköisyydellä ja edellä olevan taulukon
10 000 mukaisella vakuutuskohdekohtaisella kertoimella laskettuna
Tarjous hylätään
Puuttuva turvalaajuus:
Irtaimisto rikkoutuminen
Rikkoutuminen:
0,75 * 0,5 * 5 000 € = 1 875 €/v

Jos jokin seurakunnan valitsema vakuutus jätetään kokonaan tarjoamatta, tarjous voidaan hylätä
tai laskea sen vertailumaksuvaikutukseksi muista tarjouksista vastaavan vakuutuksen kallein hinta.
Vakuutuksen ottajan oikeudet hyväksyä tarjoukset
Seurakunta varaa itselleen oikeuden hyväksyä tarjouspyynnössä pyydetyistä vapaaehtoisista vakuutuksista vain haluamansa vakuutukset sekä oikeuden hyväksyä myös sellainen tarjous, joka ei
sisällä kaikkia niitä vapaaehtoisia vakuutuksia, jotka seurakunta päättää olla ottamatta.
Tarjousten laatiminen
Tarjouksessa tulee olla tarjouspyynnön mukainen jäsentely ja vakuutusmaksuerittely. Jos tarjouksen maksuperusteet tai turvalaajuus poikkeavat tarjouspyynnössä annetuista maksuperusteista tai
turvalaajuuksista, poikkeamat tulee tarjouksessa erikseen mainita, vaikka ne olisikin vakuutusehdoissa mainittu.
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VAKUUTUSTARJOUSPYYNTÖ

1.

Omaisuusvakuutukset
Omaisuusvakuutusten turvalaajuudet
Täysturva
Omaisuusvahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma
Palo
Omaisuusvahinko, jonka syynä on palo, noki, räjähdys tai sprinklerivuoto
Luonnonilmiö Omaisuusvahinko, jonka syynä on salamanisku, myrsky, sadevesien tulviminen tai villieläin
Rikos
Omaisuusvahinko, jonka syynä on murto, ryöstö, varkaus tai ilkivalta
LVISA
Rakennuksille sen käyttöä palvelevan lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- tai konetekniikan, atk-verkkotekniikan tai teknisten turvalaitteiden omaisuusvahinko, jonka syynä
on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma sekä irtaimistolle vuotovahinko.

1.1. Rakennukset, rakennelmat, kiinteät rakenteet ja laitteet
Turvalaajuus
Omavastuuvaihtoehdot
1. Liitteen nro 1 mukaiset
1 000, 2 000, 5 000 ja 10 000 €
2. Palo, rikos, luonnonilmiö, LVISA
Niille kohteille, joille liitteessä nro 1 on annettu vakuutustilavuus (=kokonaistilavuus), vakuutusmäärän tulee olla jälleenhankinta-arvo ja vakuutusmaksuperusteina kokonaistilavuus, rakennusten käyttötarkoitus ja muut tekniset tunnusluvut.
1.2. Perusirtaimisto (Liite 1)
Turvalaajuus
1. Liitteen nro 1 mukaiset
2. Palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS

Omavastuuvaihtoehdot
500, 1 000 ja 2 000 €

Ellei liitteessä nro 1 ole annettu vakuutusmäärää, sen tulee olla jälleenhankinta-arvo ja vakuutusmaksuperusteina annettu kerrosala, rakennusten käyttötarkoitus ja muut ilmoittamamme tekniset tunnusluvut. Vakuutukseen tulee sisältyä ilman eri mainintaa kaikki muu rakennuksissa oleva seurakunnan ja
leasing-irtaimisto 20 000 €:n yksittäisen irtaimen jälleenhankinta-arvoon asti paitsi ei alla oleva erityisirtaimisto eivätkä rekisteröidyt ajoneuvot.
1.3. Erityisirtaimisto, yli 20 000 € arvoiset yksittäiset irtaimet (Liite 1)
Turvalaajuus
Omavastuuvaihtoehdot
Liitteen nro 1 mukaiset
500, 1 000 ja 2 000 €
1.4. Henkilöstön omaisuus
Turvalaajuus
Palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS
1.5. Vakuutuskauden investoinnit
Omaisuus
Vakuutusmäärä/
kertahankinta
Kiinteä ja irtain
200 000 €
omaisuus

Vak. määrä
1 000 €/hlö

Omavastuuvaihtoehdot
1 000 €

Turvalaajuus

Omavastuu

Nykyisen vastaavan omaisuuden vakuutusturva

Nykyisen vastaavan
omaisuuden omavastuu

Vakuutuksen tarkoituksena on saattaa vakuutuskauden aikana tehdyt investoinnit vakuutuksen piiriin
ilman erillistä ilmoitusta. Vakuutusmäärän alittavat kertahankinnat ilmoitetaan jälkikäteen vakuutuskauden lopussa vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välisessä vuosipalaverissa. Vakuutusmäärän
ylittävät kertahankinnat ilmoitetaan ennen vakuuttamisvastuun alkamista.
1.6. Metsät
Turvalaajuusvaihtoehdot
Liitteen nro 1 mukaiset

Omavastuuvaihtoehdot
1 000, 2000 €
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Ajoneuvovakuutukset
Liikenne- ja ajoneuvovakuutukset.
Turvalaajuus
Liikennevakuutus liite 2
Kaskovakuutus liite nro 2

3.

Pvm

Omavastuuvaihtoehdot
0€
Liitteen 2 mukaiset

Toiminnan vakuutukset

3.1. Toiminnan vastuuvakuutus
Turvalaajuus
Toiminnan vastuuvakuutus

Omavastuuvaihtoehdot
500, 1 000 ja 2 000 €.

Vahinkolaji
Esine- ja henkilö- ja tuotevastuuvahingot
Varallisuusvahingot
3.2. Hallinnonvastuuvakuutus
Turvalaajuus
Hallinnonvastuuvakuutus

Vakuutusmäärävaihtoehdot
500 000 ja 1 000 000 €
50 000 €
Omavastuuvaihtoehdot
500, 1 000 ja 2 000 €.

Vahinkolaji
Varallisuusvahingot

Vakuutusmäärä
200 000 €

Vakuutuksen tulee kattaa seurakunnan taloudellisia päätöksiä tekevien työntekijöiden ja toimielimien
seurakunnalle aiheuttamat taloudelliset vahingot.
3.3. Oikeusturvavakuutus
Turvalaajuusvaihtoehdot
Oikeusturvavakuutus

Omavastuuvaihtoehdot
1 000 ja 2 000 €.

Vahinkolaji
1. Omat oikeudenkäyntikulut
2. Omat ja oikeuden määräämät
vastapuolen oikeudenkäyntikulut

Vakuutusmäärä
30 000

3.4. Keskeytysvakuutus
Turvalaajuus
Keskeytysvakuutus (lisäkuluvakuutus)
Oma
Kyllä
Kyllä
Kyllä
EI
Yhteensä

Rakennus
Rakennus 1
Rakennus 2
Rakennus 3
Rakennus 4

Katuosoite

Omavastuuvaihtoehdot
1 000, 2 000 ja 5 000 €
Postiosoite

Vakuutusmäärä
100 000
100 000
100 000
150 000
450 000

Keskeytysvakuutuksen tulee kattaa vakuutetun kohteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta johtuvat keskeytyksen aiheuttamat lisäkulut ja rakennuksen käyttöönoton jouduttamiskulut.
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Henkilövakuutukset

4.1. Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Tarjouspyyntöön valittavan maksujärjestelmän valinta:
1
2
3

Palkat vuodessa
Alle 1 milj. €/v
1 –3 milj. €/v
3–12 milj. €/v

Maksujärjestelmä
Taulustomaksu
Kiinteä erikoismaksujärjestelmä
Puoliyksilöllinen maksujärjestelmä

Katkaisuraja
Ei käytössä
Ei käytössä
Käytössä.
Pyydetään tarjous kahdella katkaisurajalla tai pyydetään tarjoajaa valitsemaan
seurakunnalle edullisimmat kaksi katkaisurajaa

Pyydämme kahden vaihtoehtoisen ennusteen mukaista laskelmaa ilman vahinkokohtaista omavastuuta
vuosille 2010–2017 seuraavilla vahinko- ja palkkaolettamuksilla:
Palkat miljoonaa €

2013

2010

2011

2012

4

4

4

4

2014

2 015

2016

2017

4

4

4

4

8

8

8

6

6

6

8

8

8

Vaihtoehto 1 (Normaali, korvaukset 1 000 €)
Ohimenevä

8

8

8

8

8

Vahinkojen lkm kpl

6

6

6

6

8

8

8

8

30

0

0

0

30

0

0

0

0

100

0

0

0

100

0

0

7

6

6

6

7

6

6

6

6

Vaihtoehto 2 (Suurvahinko, korvaukset 1 000 €)
Ohimenevä
Ohimenevä pysyvästä €
Edellisen vuoden
pysyvän varaus €
Vahinkojen lkm

8

Lisäksi tulee ilmoittaa mahdollinen tasausmaksu ja jälkiseurantamaksu koko jälkiseuranta-ajalta tilanteessa, että vakuutus irtisanotaan 1.1.2018 alkaen. Jos maksujärjestelmissänne käytetään sellaisia maksunmääräytymisperusteita, joita tässä ei ole esitetty, pyydämme ilmoittamaan ne tarjouksessanne ja
tarvittaessa pyytämään ne yhteyshenkilöltämme. Mikäli katsotte, että jokin toinen maksujärjestelmänne tai katkaisuraja on seurakunnalle näitä vaihtoehtoja edullisempi, pyydämme tekemään myös siitä
vaihtoehdosta vastaavan vertailulaskelman.
4.2. Lakisääteinen ryhmähenkivakuutus, Liite 3
4.3. Lakisääteinen työttömyysvakuutus, Liite 3
4.4. Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus
Ryhmätapaturmavakuutus ilman omavastuuta seurakunnan järjestämissä ja pääjärjestäjänä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa järjestämissä toiminnoissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä
vapaaehtoistyössä kaikille osallistujille ilman omavastuuta seuraavilla vakuutusmäärillä: Hoitokulu-, Invaliditeetin kerta- ja Kuolemantapauskorvaus 3 000 €. Seurakunnan järjestämille leireille,
matkoille, kerhoihin, retkille, kuorotoimintaan ja vapaaehtoistyöhön osallistuville sekä luottamushenkilöiden luottamustehtävän hoidossa vakuutuksen tulee olla voimassa myös välittömillä toiminta-/kokoontumispaikan ja kodin välisillä matkoilla. Seurakunnan väkimäärä on 21 500
henkilöä.

Tarjouspyyntömalli
Malli seurakunta
Katuosoite
Postiosoite

7/7
Vakuutustarjouspyyntö

Pvm

4.5. Ulkomaan vuosimatkavakuutus
Vakuutuslaji
Vakuutuskohde Vakuutusmäärä
Omavastuu
Matkustajavakuutus
Hoitokulut
ilman ylärajaa
0€
Matkustajavakuutus
Pysyvän invaliditeetin kertakorvaus
168 000 €
0€
Matkustajavakuutus
Kuolemantapauskorvaus
16 800 €
0€
Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus
Matkatavarat
3 000 €
0€
Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus
Matkavastuu
84 000 €
100 €
Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus
Oikeudenkäyntikulut
16 000 €
100 €
Vakuutetut:
Seurakunnan järjestämiin ja valvomiin ulkomaan matkoihin osallistujat
Matkapäivien lukumäärä:
200 pv/v
Vakuutukseen tulee kuulua seurakunnan järjestämille ulkomaan matkoille osallistuville seurakunnan työntekijöille, luottamushenkilöille ja muille osallistujille (esim. kerholaiset ja heidän vanhemmat).
4.6. Sairauskuluvakuutus
Turvalaajuusvaihtoehdot
Sairauskuluvakuutus, Liite 4
Hoitokulut
Lääkekulut

Omavastuuvaihtoehdot
0 €, 50 € ja 100 €.

Sairauskuluvakuutus seurakunnan työntekijöille.

Vakuutusmäärä
5 000 €/sairaus tai tapaturma
10 000 €/sairaus tai tapaturma

