
LIIKETOIMINTAVAKUUTUKSEN

Tulipalo

Palovakuutus on epäilemättä yksi tärkeimmistä vakuutuksista, 

sillä yrityksen kokonaan tuhoutumisen vaara on palon sattuessa 

huomattava.

Murto, ryöstö ja ilkivalta

Tämän vakuutusturvan merkitys kasvaa jatkuvasti. Päivittäin 

kirjataan tuhansia erityyppisiä murtorikoksia. Usein vahingon 

kärsineelle syntyy kuluja varastettujen esineiden lisäksi myös 

tuhoista (ilkivallasta) tai vaurioituneiden ovien ja ikkunoiden 

korjaamisesta, puhumattakaan varastettujen tavaroiden uudel-

leenhankintakuluista jne.

Luonnonvoimien, kuten myrskyjen ja raekuurojen, 

aiheuttamat vahingot

Erityisesti syksyllä Mallorcalla raportoidaan huomattava määrä 

vahinkoja, jotka johtuvat myrskystä tai raekuuroista. Lisäksi on 

mainittava, että vahinkotapauksessa vakuutus kattaa myös ra-

kennuksen ulkopuolelle asennetut markiisit, valomainokset, kyl-

tit ja banderollit sekä suoja- ja väliseinät sekä katokset.

Vesivahingot

Vesivahingon vaaraa aliarvioidaan usein. Niiden suuruusluokka 

on kuitenkin usein viisinumeroinen. Vakuutus kattaa kiinteästi 

asennetuista tulo- ja poistoputkista, muista putkijärjestelmään 

kiinteästi liitetyistä laitteista ja lämminvesi- ja höyrylämmitys-

laitteista tulevat vuodot. Vakuutus ei sen sijaan kata vesivahin-

koja, jotka johtuvat mm. sadevedestä tai pohjaveden noususta 

voimakkaiden sateiden seurauksena.

Yritystoimintaa, johon ei liity riskejä, ei ole. Jo pienehköt vahin-

got voivat vaarantaa yrityksesi tulevaisuuden.

Pääkriteerinä yrityksen omaisuusvakuutuksia valittaessa on yri-

tyksen toimiala ja siihen liittyvät riskit.

Esimerkiksi ravintoloitsija ei tarvitse samanlaista turvaa kuin 

tehdas. Arkkitehti ei puolestaan tarvitse samanlaisia vakuutuk-

sia kuin kauppias jne. Jokainen yritys voi koota yritysturvansa 

yksilöllisesti.

Yrityksen omaisuusvakuutuksen tulee olla aina kohdistettu 

asianomaiseen liiketoimintaan.

Vakuutusturva on voimassa vain vakuutuspaikalla. Vaku-

utuspaikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä vakuutussopimuk-

seen kirjattuja varasto-, yritys- tai liiketiloja.

Tarkista säännöllisesti, että vakuutuksesi ovat vielä ajan tasal-

la. Vakuutussopimukset pitäisi päivittää aina, kun uusia laitteita 

hankitaan tai uusia tehtäväkenttiä avataan.

Lisäksi yrityksen omaisuusvakuutusta voidaan laajentaa esimer-

kiksi yritystoiminnan keskeytysvakuutuksella.

Kysy asiantuntijoiltamme neuvoja. Analysoimme yrityksesi ris-

kitilanteen ja valitsemme sinulle soveltuvan ja kustannustehok-

kaimman vakuutusturvan yrityksesi omaisuusvakuuttamiseen.

MITÄ liiketoimintavakuutuksen pitäisi Espanjassa kattaa?

 tulipalo, salamanisku, räjähdys 

 murto, ryöstö ja ilkivalta

l  uonnonvoimien, kuten myrskyn ja raekuurojen, aiheuttamat vahingot

 vesivahingot

 toiminnan keskeytys
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