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Käesolevaid tingimusi kohaldatakse vaid koos ettevõtte varakindlustuse tingimustega. Tingimustes lahendamata küsimustes juhinduvad
kindlustuslepingu pooled ettevõtte varakindlustuse tingimustest.
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2.6.

1. Kindlustusjuhtum

2.7.

Kindlustusjuhtumiks on kindlustusobjekti ootamatu ja ettenägematu
kahjustumine, hävimine või kadumine mis tahes sündmuse tagajärjel,
välja arvatud juhtumid, mis on kindlustustingimuste kohaselt välistatud.
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2. Välistused

2.12.

Lisaks ettevõtte varakindlustuse tingimuste punktis 6 märgitud välistusele ei kuulu hüvitamisele kahjud, mille on põhjustanud:
2.1. Esemete kadumine muul põhjusel kui sissemurdmine või röövimine.
Sissemurdmisega on tegemist siis, kui tuvastatakse, et isik
2.1.1. kasutas hoonesse või seal asuvasse ruumi vara asukohta pääsemist takistanud tõkke või lukustuse kõrvaldamiseks valevõtit, muukrauda või muud abivahendit;
2.1.2. murdis suletud ja nõuetekohaselt lukustatud hoonesse
või seal asuvasse ruumi sisse ukse, akna, seina,
katuse vmt kaudu;
2.1.3. kasutas hoonesse või seal asuvasse ruumi vara asukohta pääsemist takistanud tõkke või lukustuse kõrvaldamiseks ebaseaduslikul teel saadud võtit.
Röövimise all mõistetakse kindlustatud esemete hõivamist
vägivallaga või selle kasutamisega vahetu ähvardamisega.
2.2. Inventari, seadmete, kauba sisemised rikked.
Hüvitamisele ei kuulu kahju esemele, millest kahjujuhtum sai
alguse. Kui juhtumi tagajärjel kahjustuvad ka muud esemed,
siis neile tekkinud kahju kuulub hüvitamisele.
2.3. Varjatud puudus või operaatori ebapiisav kvalifikatsioon.
Hüvitamisele ei kuulu kahju esemele, millest kahjujuhtum sai
alguse. Kui juhtumi tagajärjel kahjustuvad ka muud esemed,
siis neile tekkinud kahju kuulub hüvitamisele.
2.4. Vesi või muu vedelik allpool maapinda hoitavale kaubale, kui
kaupa hoiti madalamal kui 12 cm põrandapinnast.
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Tavapärane kulumine, riknemine, kriimustamine, korrodeerumine, materjali väsimine, kõdunemine, seenkahjustus, vamm,
niiskus, kuivus või muu sarnane pikaajaline protsess.
Kindlustusobjekti kasutamine mittesihtotstarbeliselt või mittetavapärastes tingimustes.
Ebakvaliteetne projekteerimis-, ehitus-, remont- või hooldustöö, sobimatu või praakmaterjal.
Putukad, kahjurid, närilised, linnud või loomad.
Kindlustusobjekti vajumine, kohaleasetumine, maapinna tõus
või maalihe.
Kokkutõmbumine, aurustumine, kaalukaotus või paisumine.
Kindlustusobjekti kokkuvarisemine või pragunemine, v.a juhul,
kui selle on põhjustanud kindlustusjuhtum.
Kindlustusobjekti temperatuuri, värvi, maitse, lõhna, tekstuuri
või viimistluse muutumine.
Väljaspool ehitist paikneva vallasvara kahju, v.a juhul, kui kahju
on tekkinud tulekahju tagajärjel.
Saastumine või reostumine, v.a juhul, kui selle on põhjustanud
kindlustusjuhtum.
Pakane, põhjavesi, läbi ehitustarindite tunginud sademed.
Hüvitamisele ei kuulu kahju, mis on põhjustatud kindlustuskoha avadest, katuse, seina või muude ehitustarindite vahelt
sissetunginud sademetest, v.a juhtumid, kui ava tekkis kindlustusjuhtumi tagajärjel. Tekkinud avad peavad olema tuvastatavad.
Ehitustöö.
Hüvitamisele ei kuulu kahju, mis on põhjuslikus seoses kindlustusobjektil teostatava ehitustööga. Ehitustöö on ehitise püstitamine, laiendamine, rekonstrueerimine, tehnosüsteemide muutmine või asendamine, ehitise või selle osade lammutamine.
Ehitise rekonstrueerimine on ehitise piirdekonstruktsioonide
muutmine ja jäigastavate ning kandekonstruktsioonide muutmine ja/või asendamine. Ehitustöö ei ole ehitise hooldus või
remont (nt värvimine, põrandakatte, akende või uste vahetus).

3.
Käesolevates koguriskikindlustuse tingimustes lahendamata asjaolude suhtes juhinduvad pooled ettevõtte varakindlustuse tingimustest.
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