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elokuussa 2014 ilmoitetusta vahingosta. Se osa vahinkoa, mikti teoriassakaan voisi
jo korvattua.
olla vakuutuksen perusteella korvattavaa vahinkoa, on tullut kantajalle
Vlihennykset ja omavastuut on laskettu vakuutusehtojen mukaisesti. Siiniikin
vahinko,
tapauksessa, ette kysymyksessii olisi vakuutuksen perusteella korvattava

kantaja on siis

jo

saanut vakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

johdu viiitetyistd
Vaatimuskohdassa 2.2.1 - 2.2.4 vtitatut kustannukset eiviit
korvausperusteista, vaan siit?i, ettd kantaja teettiili talossa laajamittaista peruskorjausta.
Vaatimuskohdan2.2.l vaatimus (70.000 euroa) kiistetiiiin rnyiis sillii perusteella, ettti
ei ole
se on tiiysin yksiloimiit<in, erittelemtit<in ja toteen n?iyttiimiiton. Kantaja
ja millii
muodostuu,
kustannus
myoskii-iin edes yrittiinyt perustella, mistii viiitetty
perusteella tiimiin suuruista kustannusta vaaditaan LlhiTapiolalta.
Kantaj an muk t a v iiil teis tii
Kantaja on esittdny erittiiin suuren mltirdn virheellisiii ja totuudenvastaisia viiitteitii'
Neihi; on suurelta osin otettu edellii kantaa, ja joihinkin v?iitteisiin otetaan selvyyden
woksi alla erikseen kantaa. (Jos johonkin vditteeseen ei ole otettu kantaa, ei tamii
tarkoita viiitteen mytinttimistti).

Vahingonkorvauslaki
LiihiTapiola ja LP ovat toimineet oikein ja asianmukaisesti kestikuussa 2014
ilmoitetun vahingon osalta. Vahinkotarkastukseen, taikka ihnoitetun vahingon
hoitamiseen muutenkaan, ei liity virhettii, sopimusrikkomusta taikka tuottamusta.
Kesdkuussa 2014 ilmoitettu ja tutkittu vuoto ei ollut periiisin viemiiristd, ja perusteita,
syyt?i tai velvollisuutta selvittiiti talon viemdrist<in taikka muun putkiston kuntoa ei

LiihiTapiolalla tai LP:llii ollut.

Mitiiiin vahinkoa taikka lisiivahinkoa ei ole kantajalle aiheutunut kestikuu 2014
elokuu 2014 viilisenii aikana,

-

LiihiTapiolan kantajalle jo maksama korvaus kattaa kokonaisuudessaan myos viiitetyn
kesiikuu 2014 - elokuu 201 4 viilisen listvahingon.
Alustavat tiedot korvauksista
Vahingon selvittiimisvaiheessa annetut alustavat tiedot korvauksista eiviit ole
aiheuttaneet kantajalle vahinkoa. Tiistii huolimatta, ja vaikka tiihiin ei olisi ollut
velvollisuutta, LiihiTapiola on asiakasystiiviillisesti maksanut kantajalle korvauksia
siten, ettii elokuussa 2014 ilmoitettu vahinko on tullut tiiysirnii[rfiisesti korvattua
samassa laajuudessa kuin mikfi olisi ollut tilanne, jos kyse olisi ollut vakuutuksesta
korvattavasta vahingosta. Samalla kantaja on saanut suuremman korvauksen, kuin
mitii kantaja mitenktiiin olisi voinut perustellusti olettaa siinflikiitin tapauksessa, ettii
vahingon selviuiimisvaiheessa annetut alustavat tiedot sitoisivat LiihiTapiolaa.

