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Osoitteessa MyllSrinkatu 4 sattunut piilyvahinko

vahinkoviite

Vakuutuksenottala
Vakuutuksenantala

Hwa aJakkaamme

361-1407236-L
Tmi Jj Maalaus ja Saneeraus

LahiTapiola Eteld Keskiniiinen Vakuutusyhtii', salo

Olette hakenut korvausta osoitteessa p6lyn aiheuttamasta vahinSosta' Vahinko on

sattunut osoitteessa Myllarinkatu 4. olen kasitellyt vahinkotapahtuman yrityksen

toiminnan vastuuvakuutuksen perusteella'

vahinko on aiheutunut piilyn leviamisen seurauksena suojaus- ja vahingontorjunta-

velvoitteen alaiselle omaisuudelle, joita ei rajoitusehtojen mukaisesti korvata vas-

tuuvakuutuksesta. Nein ollen vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksesta Kerron jil-

jemp5nA Piietoksen Perustelut.

Vahingosta saatu.ien tietojen mukaisesti olitte Piikanneet viemAriputkea esiin osoit-

t"erri Mylliirlnk.tu 4. Suorititte piikkausta kodinhoitohuoneessa seki aulassa Piik-

kauspisteestii oli pari metriii matkaa portaikkoon. Olitte tehneet suoiaseinet ja alue

oli suoiattu muovilla .ia teipille. Tila oli my6s alipaineistettu Piily oll levinnyt koko

asuntoon.

Piikkauksesta aiheutuvaa betonijetetta oli kannettu ulos laatikoissa. Jatteen ulos-

viemiseksi jouduitte avaamaan rimakehikko-oven, joka oli tehty suojaukseen Ker-

tomanne mukaisesti p6ly on todennek6isesti paessyt leviemien tasse yhteydessi.

Vahinkoon:iittw5t tiedot

Perustelut sille, miksi vahinkoa ei voida korvata vakuutuksesta

Suomen vahingonkorvausoikeuden yleisten periaatteiden mukaan jokaisen tulee ldh-

tdkohtaisesti kirsiii kohtaamansa vahingot itse. Mikeli on osoitettavissa taho, jonka

tahallinen tai tuottamuksellinen teko on aiheuttanut vahingon, voi tame taho joutua

vahingosta korvausvastuuseen. Tuottamuksella tarkoitetaan vahingon aiheuttaian
virheellista menettely6, huolimattomuutta tai laiminlytintia.

Huolimattoman toiminnan tai teon .ia aiheutuneen vahingon tulee olla syy-
yhteydessA keskenidn. Vahin8olta edellyteteen lisiksi ennakoitavuutta. yllAtteviit ja
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