Omaisuusriskivakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: OP Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi
A-Vakuutus Oy, 1715947-2, Helsinki, Suomi

Tuote: Omaisuusriskivakuutus

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Omaisuusriskivakuutus on helppohoitoinen ja kaikille toimialoille ja yrityksille soveltuva vakuutus. Vakuutus korvaa yrityksesi kiinteälle ja irtaimelle
omaisuudelle sattuvia äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia vahinkoja.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutettuna on vakuutuskirjaan merkitty omaisuus.
•

Yrityksen kiinteä omaisuus, kuten rakennukset tai kiinteistöt tai irtain omaisuus, kuten koneet, laitteet, kalusto
tai vaihto-omaisuus, jotka sijaitsevat vakuutuskirjaan
merkityssä vakuutuspaikassa.

Omaisuusriskivakuutus korvaa enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään asti
äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia vahinkoja, kuten palo-,
vuoto-, murto-, myrsky-, sähkö- ja rikkoontumisvahinkoja.

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutus kata esimerkiksi
kulumista tai muuta vähitellen tapahtuvaa vahingoittumista
huoltokustannuksia
valmistusvikoja tai työvirheitä
katoamista tai unohtamista, kun esimerkiksi katoamishetkeä ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä.
ammattimaisen räjäytystyön aiheuttamia vahinkoja
ohjelma- ja tietovirheiden aiheuttamia vahinkoja
tulvan aiheuttamia vahinkoja

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä
huolimattomuudella.
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Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
-

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot, eli esimerkiksi tiedot vakuutettavasta omaisuudesta.

-

Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita
tai on tapahtunut olennaisia muutoksia.

-

Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

-

Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa
erässä. Joissakin tilanteissa edellytetään, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös
vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva. Muistathan irtisanoa vakuutuksen, kun vakuutettu omaisuus
vaihtaa omistajaa.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

