När olyckan är framme…
Always By Your Side.

Vad ska man göra när en olycka inträffar hemma? Till vem ska skadan anmälas?
Var får man hjälp? Vem betalar kostnaderna?

www.polygongroup.fi

Brådskande åtgärder
Vid plötsliga vatten- och brandskador är det
viktigaste att utan dröjsmål begränsa skadan
och förebygga följdskador genom att t.ex.
avlägsna vatten. Ofta behövs extern experthjälp
och -redskap för detta. Polygon Finland Oy
nödnummer 020 7484 00 dejourerar
24 timmar om dygnet för sådana här fall.

Inlämnande av skadeanmälan
Efter åtgärder för att begränsa brådskande
skador lönar det sig att genast göra en
skadeanmälan till det försäkringsbolag där
fastigheten och/eller lösöret försäkrats. Anmälan
kan göras per telefon. Vid stora skador lönar det
sig emellertid att alltid lämna in skadeanmälan
skriftligen. Personer som bor i husbolag
anmäler omedelbart skadan till disponenten
eller hyresvärden. Utanför kontorstid meddelas
skadan omedelbart till husbolagets representant
eller kundtjänst i stället för disponenten.
Disponenten ser till att en skadeanmälan görs
till fastighetens försäkringsbolag och
de boende i huset gör en anmälan till sitt
eget hemförsäkringsbolag.

Kartläggning av skada
Skadans omfattning kartläggs och orsaken
utreds. Vid stora skador kommer en granskare
från försäkringsbolaget i allmänhet och utreder
ärendet på plats. Granskaren upprättar ett
granskningsprotokoll i vilket uppgifterna
antecknas. Oftast överlåter försäkringsbolaget
utredningsarbetet till ett expertföretag. T.ex.
Polygon gör cirka 15 000 fuktkartläggningar
per år. Vid kartläggningen görs fuktmätningar,
skadorna fotograferas och man tvingas
eventuellt öppna konstruktioner. Ibland tas
också t.ex. materialprov. Polygon utarbetar
en kartläggningsrapport över utredningarna som
i allmänhet skickas till både försäkringsbolaget
och uppdragsgivaren.
Utifrån orsaken till skadan bestäms om
försäkringen ska ersätta skadan eller inte.
Vad som ersätts fastställs i försäkringsvillkoren.
Skador till följd av konstruktionsfel, t.ex. bristfällig
vattenisolering, ersätts i allmänhet inte. Plötsliga
skador som uppstår till följd av en oförutsägbar
händelse ersätts oftast. Ibland kan en skada
också ersättas delvis. Om orsaken är klar kan
försäkringsbolaget preliminärt ta ställning till om
skadan ska ersättas. Samtidigt kan man komma
överens om fortsatta åtgärder. Om orsaken är
okänd fattas beslut om ersättning senare när
rivnings- och reparationsarbeten fortskrider.
Skadat lösöre eller skadade omsättningstillgångar
får inte förstöras förrän försäkringsbolaget
granskat dem eller gett lov att förstöra dem.

Torkning och reparation
av skada
Vid vattenskador tvingas man ofta
torka konstruktionerna maskinellt innan
reparationsarbetet kan påbörjas. Polygon var
först med att erbjuda tjänster för torkning
av vattenskador i Finland redan 1976.
Försäkringsbolaget och försäkringstagaren
kommer sinsemellan överens om vem som ska
begära offerter för reparation. Oftast är det
försäkringsbolaget som begär offerterna och
bedömer dem. Därefter gör försäkringstagaren
en skriftlig beställning på reparationsarbetet
till det företag som utför det. Avtalsparter
för reparationsarbetet är alltså i allmänhet
försäkringstagaren och en entreprenadfirma.
Vid skador som försäkringsbolaget inte
ersätter är parterna fastighetsägaren och den
entreprenör som utför reparationen.

Skadeområdet bör tömmas från lösöre
innan arbetet påbörjas. Polygon avskärmar
och undertrycker skadeområdet under
reparationsarbetet, för att förhindra att damm
och andra föroreningar sprids i bostaden.
Vid stora skador kan det bli fråga om avbrott
i boende. I synnerhet om försäkringstagaren
är förhindrad att laga mat, tvätta sig eller
använda WC på grund av reparationsarbetet
kan försäkringstagaren ha rätt till ersättning
för kostnader för tillfällig lägenhet från
försäkringsbolaget. Ärendet ska utredas
på förhand med försäkringsbolaget.

Entreprenören reparerar lokalerna så att
skicket motsvarar det före skadan. Om
försäkringstagaren vill utföra grundförbättring
ansvarar denne naturligtvis själv för kostnaderna.
Det är bra att observera att försäkringstagaren
ansvarar för en s.k. självriskandel av
reparationsarbetet i nästan alla försäkringar.
Det lönar sig att utreda självriskandelens storlek
i god tid och förbereda sig på att betala den.
I skadebranschen är det kutym att
reparationsbolaget skickar en faktura till den
andra avtalsparten, dvs. försäkringstagaren, som
undertecknar den och vidarebefordrar den till
sitt försäkringsbolag. Det lönar sig att behålla
en kopia av fakturan. Försäkringsbolaget betalar
ersättningsandelen till entreprenadfirman
och skickar ett ersättningsbeslut till
försäkringstagaren, i vilket försäkringstagarens
självriskandel framgår. Försäkringstagaren betalar
denna till entreprenadfirman.
I vissa fall betalar försäkringsbolaget
ersättningssumman till försäkringstagaren
som då ska betala hela reparationsfakturan till
entreprenadfirman. Storleken på ersättningen
kan påverkas av huruvida egendomen har
försäkrats till fullt värde. Underförsäkring
minskar beloppet på ersättningen. Eventuella
åldersavdrag för fastigheten kan också minska
ersättningesbeloppet och då tvingas man själv
betala en större andel av kostnaderna
för reparationen.
Polygon ger en uppskattning av
torkutrustningens elförbrukning. Baserat på
den kan kunden ansöka om ersättning från
försäkringsbolaget eller bostadsbolaget.
Polygons heltäckande service garanterar att
vattenskador sköts smidigt och bekvämt genom
en leverantör, allt från kartläggning och torkning
till finslipning av reparationsarbeten.

Polygon Finland Oy är en entreprenör inom skadebranschen som godkänts av Vahinkoalan
Auktorisointiryhmä, som består av Finlands fastighetsförvaltningsförbund rf, Finlands Fastighetsförbund
rf, Brandingenjörsföreningen i Finland rf, Finlands Brandbefälsförbund, Vakuutusalan Tekniset
Tarkastajat, Finansbranschens Centralförbund rf och Suomen JVT- och Kuivausliikkeiden Liitto ry.
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We prevent, control and mitigate the effects of water, fire and climate.
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