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

Tuote:

Asennus- ja rakennustyövakuutus

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Asennus- ja rakennustyövakuutuksella saat laajan turvan niin yrityksesi tekemille asennus- ja rakennustöille kuin näissä töissä tarvittaville koneille,
laitteille, rakenteille, raaka-aineille ja tarvikkeille. Voit liittää vakuutukseen myös haluamasi erillisvakuutuksia esimerkiksi työmaakaluston tai työmaata ympäröivän omaisuuden vahinkojen varalle. Vakuutus korvaa äkillisiä ja ennnalta arvaamattomia vahinkoja. Yrityksesi voi ottaa vakuutuksen joko
projektikohtaisena määräaikaisena vakuutuksena tai jatkuvana vuosivakuutuksena.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutettuna ovat urakkasummaan tai vuosilaskutukseen tai
-liikevaihtoon sisältyvät ja työkohteeseen tarkoitetut kustannukset, kuten
työsuoritykset
asennettavat koneet, laitteet ja rakenteet,
rakennukset ja tilapäiset kulutusluonteiset rakennelmat
sisustukset ja keskeneräiset asennukset
raaka-aineet ja tarvikkeet.
Erikseen sovittaessa vakuutus voi kattaa myös
•

työkalut, työkoneet ja työvälineet

•

työmaarakennukset

•

toimistomateriaalin

•

työntekijöiden omaisuuden

•

vuokralle otetun omaisuuden

•

työkohdetta ympäröivä omaisuuden urakka-aikaina

•

kiirehtimiskustannuksia, kuten ylityö- tai pikarahtikustannuksia.

Vakuutus korvaa enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään asti äkillisiä ja ennalta arvaamatomia vahinkoja, kuten
rakenteilla olevan uudisrakennuksen tulipalossa vaurioitumisen
vesikalusteen rikkoutumisen ja sen aiheuttaman vesivahingon rakenteilla olevalle rakennukselle
nostotyön yhteydessä vaurioituneen betonielementin.
asennettavan laitteen rikkoutumisen kaatumisen tai putoamisen seurauksena.
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Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutus ei kata esimerkiksi
liikkuvia työkoneita, hissejä, nostureita tai työskentelylauttoja ja ponttoneita
kulumista tai huoltokustannuksia
katoamista, unohtamista tai varkautta, jos tapahtumaa ei
pystytä määrittelemään
pohjaveden pinnan korkeuden muuttumisen ja tulvimisen
aiheuttamia vahinkoja
valmistusvikoja tai työvirheitä.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä
huolimattomuudella.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Määräaikainen vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityissä työkohteissa ja niiden yhteydessä olevissa varastoissa Suomessa.
Jatkuva vuosivakuutus on voimassa ilmoitettuun liikevaihtoon tai laskutukseen sisältyvissä työkohteissa ja niiden yhteydessä olevissa
varastoissa Suomessa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
-

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot, eli esimerkiksi tiedot liikevaihdosta sekä työkohteista ja niiden kestosta.

-

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.
Työkohteen osalta vakuutus päättyy, kun kohde on luovutettu tilaajalle, otettu käyttöön tai kun jatkuva vuosivakuutus päättyy.
Työkohteen osalta vakuutus on voimassa myös takuuajan, kuitenkin enintään kolme vuotta kohteen tai osakohteen luovutuksesta tai
käyttöön ottamisesta.

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

