Rakennustoiminnan omaisuusvakuutukset
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA
Yritys: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Suomen sivuliike

Tuote: Rakennustoiminnan omaisuusvakuutukset

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Rakennus- ja asennustoiminnan vakuutus on omaisuusvakuutus, jolla vakuutetaan rakennushankkeita sekä rakentamisessa käytettäviä työkaluja, koneita ja kalustoa. Vakuutukseen voi kytkeä myös tilaajan omistaman ympäröivän omaisuuden, jos sen
vakuutusturvaa halutaan parantaa rakennustyön ajaksi.
Itse urakan osalta vakuutuksen voi tehdä määräaikaisena projektivakuutuksena yhdelle hankkeelle tai jatkuvana vuosivakuutuksena koko liikevaihdolle tai sellaiselle osalle liikevaihtoa, josta on vakuuttamistarve. Urakan vakuutuksessa on otettu huomioon
YSE-98:n vaatimukset.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Rakennus- ja asennustoiminnan vakuutukselle valittava tuoteratkaisu on yleensä Täysturva Rakennustoiminnassa. Se täyttää turvalaajuudeltaan YSE-98:ssä
urakan turvalaajuudelle asetetut vaatimukset.
Täysturva rakennustoiminnassa kattaa äkilliset ja ennalta- arvaamattomat vahingot, myös ulkoiset ja sisäiset rikkoutumiset.
Kun vakuutettuna on koko rakennushanke, pääurakoitsijan ja rakennuttajan lisäksi myös sivu- ja aliurakoitsijat ovat vakuutettuina oman urakkansa osalta, jos
tästä on osa- puolten kesken sovittu. Sivu- ja aliurakoitsijat ovat vakuutettuina myös vuosivakuutuksessa,
mutta silloin niiden osuus on rajattu 30 prosenttiin
pääurakoitsijan urakan arvosta
Rakennustoiminnan työkalut ja kalusteet vakuutetaan
4 ryhmässä: Kontit ja työmaatilat, omat koneet ja kalusto, vuokrattu kalusto, työntekijöiden omat työkalut.

Henkilövahinkoja
Yrityksen muuta omaisuutta, kuten varastorakennusta
tai toimistokalusteita
Liikennevakuutuskelpoisia ajoneuvoja ja moottorityökoneita eikä hinattavia laitteita
Maaperää ja vesialuetta
Vahingonkorvausvelvollisuutta ulkopuoliselle

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Täysturva ei korvaa esimerkiksi
Meren tai muun vesistön vedenpinnan noususta aiheutunutta vahinkoa
Sulamis- ja pintavesien aiheuttamaa vahinkoa
Maaperän ja perustusten painumista

Ympäröivä vakuuttamaton omaisuus

Virheellisesti suunnitellulle, rakennetulle tai asennetulle
omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa
Omaisuuden varkautta ilman murtoa tai ryöstöä
Hitaasti syntynyttä vahinkoa
Vakuutuksen korvauksesta tehtäviä vähennyksiä
Korvattaviin rikkoutumis- ja vuotovahinkoihin liittyy rikkoutuneen osan tai laitteen iän mukainen ikävähennys,
joka rajaa korvausta rikkoutuneen osan iän perusteella
Vakuutuksiin liittyy aina omavastuu, joka voi olla euroja
tai joskus prosentteja vahingon määrästä
Korvausta voidaan rajoittaa myös, jos vakuutukseen liittyviä suojeluohjeita on rikottu. Suojeluohjeet antavat
ohjeita turvalliseen toimintaan.

Missä vakuutusturva on voimassa?
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Vakuutus on voimassa Suomessa työmailla ja eri varastopaikoissa, kun vakuutetulla on siitä vahingonvaara. Vakuutus on voimassa myös kuljetuksen aikana 20 000 euroon asti vahinkotapahtumaa kohti.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot pyydetyistä asioista, mm.
o

vakuutuksen kohteesta ja sen käytöstä

o

kohteen omistajista ja haltijoista

ilmoittaa viipymättä havaitsemistani virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
maksaa vakuutusmaksu ajallaan
noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita
vahingon sattuessa antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot vakuutusyhtiölle.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusyhtiö (tai vakuutusedustaja) lähettää vakuutusmaksulaskun, joka tulee maksaa eräpäivänä laskussa ilmoitetulle pankkitilille.
Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan, kuinka monessa erässä vuosimaksu maksetaan ja miten laskut toimitetaan.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa toistaiseksi.
Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen irtisanomiseen.
Vakuutusyhtiö voi päättää vakuutuksen, jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä. Tällöin vakuutus päättyy 14 päivän
kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.
Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa.
Määräaikainen vakuutus päättyy sovittuna ajankohtana ilman eri ilmoitusta.

Miten irtisanon vakuutuksen?
Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa.
Irtisanominen tulee tehdä vakuutusyhtiölle kirjallisesti.
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Määräaikaista vakuutusta, jonka voimassaoloaika on vähemmän kuin 30 päivää ei voi irtisanoa.

