Esine- ja keskeytysvakuutus
Lajiehdot

LAAJA ALL RISKS
Voimassa 1.1.2006 alkaen

Sisältö
3. RAJOITUKSET
Korvausta ei makseta esine- eikä keskeytysvahingosta, joka
johtuu
Nämä omaisuusvakuutuksen ehdot sisältävät yhteisten
säännösten lisäksi säännöksiä, jotka koskevat yksinomaan
joko vakuutuksen esine- tai keskeytysvakuutusosaa.
Vakuutuksen sisältö määräytyy sen mukaan mitä on
vakuutettu ja vakuutuskirjaan merkitty.

1. VAKUUTUKSEN TARKOITUS

3.1
ammattimaisesta räjähdysaineen käytöstä.

3.2
sateen, lumen, tuulen, hiekan, pölyn tai vastaava
luonnonilmiön aiheuttamasta vahingosta ulkona olevalle
suojaamattomalle omaisuudelle, ellei kyseessä ole
omaisuus, jota normaalisti käytetään tai säilytetään ulkona.

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, josta käytetään
kaikissa vakuutukseen kuuluvissa ehdoissa määritelmää
vakuutuksenantaja, korvaa Omaisuusvakuutuksen yleisten
ehtojen kohdassa 2.3 mainitun vahingon, joka
esinevahingon osalta on määritelty kyseisten ehtojen
kohdassa 2.3.1 ja keskeytysvahingon osalta kohdassa 2.3.2.
Näiden lajiehtojen lisäksi vakuutukseen kuuluvat edellä
mainitut Omaisuusvakuutuksen yleiset ehdot sekä Yleiset
yritysvakuutusehdot. Muut mahdolliset ehdot on merkitty
vakuutuskirjaan joko ehtoviittauksin tai muulla vastaavalla
tavalla.

3.3

2. KORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT
VAHINKOTAPAHTUMAT

murtautumisen yhteydessä tapahtuneesta omaisuuden
selittämättömästä vahingoittumisesta tai katoamisesta
taikka omaisuuden katoamisesta, joka on havaittu
ainoastaan inventaarion yhteydessä.

Vakuutuksen perusteella korvataan vahinko, jonka on
aiheuttanut äkillinen ja odottamaton tapahtuma.

vahingoittumisesta, jonka syynä on veden tulviminen maan
pinnalla lumen tai jään sulamisen seurauksena.

3.4
vahingoittumisesta, jonka syynä on maaperän jäätymisen tai
sulamisen seurauksena tapahtunut vajoaminen,
kohoaminen, halkeilu, kutistuminen, laajentuminen tai
vastaava tapahtuma.

3.5

3.6
vahingosta, jonka on aiheuttanut petos, kavallus tai muu
vastaava vilpillinen menettely.
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3.7
kulumisesta, jännitys- tai muusta korroosiosta, eroosiosta,
sakkaantumisesta, kerrostumisesta, sienettymisestä,
lahoamisesta, vetyhyökkäyksestä tai muusta vastaavasta
ilmiöstä.

3.8
materiaalien luonnollisesta heikkenemisestä tai
ikääntymisestä.

3.9
valmistus-, suunnittelu-, materiaali-, tai asennusvirheestä.
Jos virheen seurauksena syntyy vahinkoa myös muulle
omaisuudelle, korvataan vahinko siltä osin kuin
vahingonmäärä ylittää ne kustannukset, joilla virhe olisi
ollut korjattavissa ja vahinko estettävissä.

3.10
laite- tai materiaalivirheestä, toimintahäiriöstä tai
virheellisestä työsuorituksesta, joka koskee raaka-ainetta,
puolivalmistetta tai valmistetta.
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3.11
huollosta tai kunnossapidosta ja niiden yhteydessä
vaihdettavista osista tai toimintahäiriöiden poistamisesta.

3.12
vakuutetun omaisuuden saastumisesta tai pilaantumisesta.
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin tästä vakuutuksesta
korvattavan vahingon seurauksena syntynyt vakuutetun
omaisuuden saastuminen tai pilaantuminen.

3.13
ohjelmisto- tai tiedostovahingoista, jos syynä on




tietojärjestelmään oikeudettomasti tunkeutumalla tehty
varkaus tai vahingonteko.
tietokonevirus tai muu tuho-ohjelma.
yhteensopimattomuus tai ylikuormittuminen.
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