Egendomsförsäkringar för
byggverksamhet
DOKUMENT SOM INNEHÅLLER UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGEN
Företag: If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Produkt: Egendomsförsäkringar för byggverksamhet

De fullständiga uppgifter om produkten som ska ges innan avtal ingås och som gäller avtalet anges i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Försäkringen för byggnads- och monteringsverksamhet är en egendomsförsäkring med vilken byggnadsprojekt och verktyg, maskiner och inventarier som används vid byggandet
försäkras. Till försäkringen kan fogas även omgivande egendom som beställaren äger, om man vill förbättra försäkringsskyddet för denna under den tid byggnadsarbetet pågår.
I fråga om själva entreprenaden kan försäkringen tecknas som en tidsbestämd projektförsäkring för ett projekt eller som en fortlöpande årsförsäkring för hela omsättningen eller
för den del av omsättningen som behöver försäkras. I försäkringen av entreprenaden har kraven i YSE 1998 beaktats.

Vad täcker försäkringen?

Vad täcker försäkringen inte?

Den produktlösning som kan väljas för en försäkring för byggnads- och
monteringsverksamhet är i allmänhet Helskydd i byggnadsverksamhet Den
uppfyller i fråga om skyddsnivå de krav som i YSE 1998 ställs på skyddsnivån på entreprenader.
Helskydd i byggnadsverksamheten täcker plötsliga och oförutsedda skador, också yttre och inre bräckage.
När ett helt byggprojekt är försäkrat är utöver huvudentreprenören och
byggherren även sido- och underentreprenörerna försäkrade för sin entreprenad, om så avtalats mellan parterna. Sido- och underentreprenörerna är
även försäkrade i årsförsäkringen, men i denna har deras andel begränsats
till 30 procent av värdet på huvudentreprenörens entreprenad.

Personskador
Annan egendom i företaget, som lagerbyggnader eller kontorsmöbler
Trafikförsäkringsbara fordon och arbetsmaskiner med motor men inte
släpanordningar
Mark och vattenområden
Skadeståndsskyldighet för utomstående

Finns det några begränsningar för försäkringsskyddet?
Helskydd ersätter inte exempelvis
Skador till följd av höjt vattenstånd i hav eller annat vattendrag
Skador orsakade av smält- eller ytvatten
Sättningar i mark och grunden
Skador på egendom som planerats, byggts eller monterats felaktigt
Stöld av egendom utan inbrott eller rån
Skada som uppstått långsamt
Avdrag som görs på ersättning från försäkringen:
Till ersättningsgilla bräckage- och läckageskador hänför sig ett åldersavdrag enligt åldern på den trasiga delen eller utrustningen, vilket begränsar ersättningen utgående från åldern på den trasiga delen.
I försäkringen ingår alltid självrisk som kan vara i euro eller ibland i procent av skadebeloppet.
Ersättningen kan begränsas också om man brutit mot säkerhetsföreskrifterna i anslutning till försäkringen. I säkerhetsföreskrifterna finns
anvisningar för ett säkert agerande.

Var gäller försäkringsskyddet?
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Försäkringen gäller i Finland på arbetsplatser och olika lagerplatser, vid risk för skada för den försäkrade. Försäkringen gäller även under transport upp till 20 000
euro per skadefall.

Vilka är mina skyldigheter?
När jag ingår avtal ska jag ge korrekta svar på frågor om bl.a.
o

försäkringsobjektet och dess användning

o

objektets ägare och innehavare

jag ska utan dröjsmål anmäla felaktiga och bristfälliga uppgifter som jag observerat i anslutning till försäkringen
betala försäkringspremien i tid
jag ska iaktta säkerhetsföreskrifterna i försäkringen
när en skada inträffat ska jag ge försäkringsbolaget de uppgifter som behövs för att utreda skadeärendet.

Hur och när betalar jag premien?
Försäkringsbolaget (eller försäkringsförmedlaren) skickar en räkning på försäkringspremien som ska betalas senast på förfallodagen på det bankkonto som anges
på räkningen.
När försäkringsavtalet ingås kommer man överens om i hur många poster årspremien ska betalas och hur räkningarna skickas.

När börjar försäkringsskyddet gälla och när upphör det?
Försäkringsskyddet börjar gälla när försäkringstagaren och försäkringsbolaget avtalar om att försäkringen ska börja gälla och är i kraft tills vidare.
Försäkringsskyddet upphör när försäkringstagaren säger upp det skriftligen.
Försäkringsbolaget kan avsluta försäkringen om försäkringspremien inte har betalats på förfallodagen. Försäkringen upphör då inom 14 dagar från det att anmälan om uppsägning har avsänts.
Försäkringsbolaget har dessutom rätt att säga upp försäkringen vid inträdet av en ny försäkringsperiod.
En tidsbestämd försäkring upphör vid avtalad tidpunkt utan separat

Hur säger jag upp avtalet?
Försäkringen kan sägas upp när som helst.
Uppsägningen ska lämnas in till försäkringsbolaget skriftligen.
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En tidsbestämd försäkring med en giltighetstid på mindre än 30 dagar kan inte sägas upp.

