fi .fi/yritys

RAJOITETTU TAKUUVAKUUTUS

Työsuorituksen tekijä antaa yleensä työlleen takuun. Takuusta aiheutuvia
kustannuksia eivät tavanomaiset vastuuvakuutukset korvaa. Tätä varten olemme
kehittäneet Suomen markkinoilla ainutlaatuisen vakuutusturvan, joka tietyin
edellytyksin korvaa näitä vakuutuksenottajalle itselleen aiheutuvia kustannuksia.

MITÄ RAJOITETTU TAKUUVAKUUTUS
KORVAA?

TÄRKEIMMÄT RAJOITUKSET

MITÄ TARKOITTAA VIRHEELLINEN TYÖ?

Rajoitettu takuuvakuutus ei esimerkiksi korvaa seuraavia
vahinkoja:
– Kysymyksessä on toiselle aiheutettu henkilö- tai
esinevahinko tai sen välitön seurausvahinko.
– Korvausvastuu perustuu sellaiseen suoritusvirheeseen,
joka on seuraus tekijöistä tai olosuhteista, joiden
perusteella on ollut ennalta arvattavissa se, että työn
tulos tai tuote tulee olemaan virheellinen.
– Korvausvastuu perustuu suorituksen myöhästymiseen
tai viivästymiseen.
– Kun kysymyksessä on koeluontoisesti käytettyjen
uusien materiaalien tai menetelmien aiheuttama
vahinko.

Rajoitettu takuuvakuutus korvaa toimeksiantosopimukseen perustuvan työn tuloksen virheen korjaamisesta tai
uudelleen suorittamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Toimeksiantosopimukseen perustuvan
työn tuloksen virhe
Vakuutus korvaa vahingot, kun kyseessä on konkreettinen
virhe työsuorituksessa, ja se aiheuttaa työn kohteen
toimimattomuuden tai henkilö- tai esinevahingon
vaaran. Työvirheenä ei pidetä pelkästään työn tuloksen
muotoon, ulkonäköön tai muuhun vastaavaan seikkaan
perustuvaa tyytymättömyyttä suorituksen laatuun.

VIRHEEN TOTEAMINEN

Korvauksen edellytyksenä on, että virhe on todettu sen
jälkeen, kun työsuoritus on tehty loppuun ja luovutettu
asiakkaalle ja lopputarkastuksessa havaitut virheet on
korjattu hyväksytysti.
Lisäksi edellytyksenä on, että virhe on havaittu kuuden
kuukauden kuluessa työn luovuttamisesta.
Vakuutus ei siis korvaa lopputarkastuksessa havaittuja
virheitä, vaan kyseessä tulee olla ns. piilevä virhe.

Rajoitettu takuuvakuutus sisältää joitakin tärkeitä
rajoituksia. Osa rajoituksista perustuu siihen, ettei
vakuutuksesta haluta korvata sellaisia vahinkoja,
jotka korvataan jo muusta vakuutusturvasta.

ESIMERKKI

Maalausliike sai tehtäväkseen polttomaalata asiakkaan
valmistamia ulko-ovia. Polttomaalausvaiheessa maalipinta
jäi työvirheen takia epätasaiseksi. Parin kuukauden
päästä ovien maalipinta alkoi hilseillä ja oviin ilmestyi
ensimmäisiä merkkejä ruostevaurioista. Jo asennetut ovet
jouduttiin irrottamaan ja kuljettamaan takaisin myyjälle.
Niihin maalauksen jälkeen asennetut helat ja pellit irrotettiin, vanha maali poistettiin, ovet maalattiin uudelleen
sekä viimeisteltiin ja asennettiin takaisin. Rajoitettu
takuuvakuutus korvasi kaikki nämä kustannukset.
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