Recover auttaa kaikissa vahinkosi hoitoon
liittyvissä vaiheissa – olet hyvissä käsissä
Olet kohdannut harmillisen vahingon – tunnemme
ongelmasi ja ymmärrämme murheesi
•

Omaisuutesi arvo on alentunut, nyt on tärkeä korjata vahinko,
jotta se ei jäisi pysyväksi tai laajentuisi

•

Vahinko aiheuttaa stressiä, koska asunnon käyttö on mahdotonta tai hankaloitunut oleellisesti ja vakuutuskorvauksenkin
saatuasi olet kuitenkin yksin vahingon hoitamisen kanssa

•

Vahingon korjaamisessa on kiire, koska haluat päästä
nopeasti kotiin ja remontti aiheuttaa ylimääräisen rasituksen

Toimi seuraavasti:
•

Allekirjoita vahingonhoitosopimus Recoverin kanssa

•

Sovi vakuutusyhtiön kanssa (kun ovat yhteydessä kartoitusraportin valmistuttua), että Recover tulee hoitamaan vahinkosi
kokonaisuudessaan

•

Sovi Recoverin kanssa mahdollisista lisätöistä ja muista
korjauksista, sillä saat ne meiltä kätevästi ja edullisesti
samalla kertaa

•

Älä huoli, me varmistamme sinulle paluun normaaliin arkeen
nopeasti, vaivattomasti ja laadukkaasti

Älä huoli – meillä olet hyvissä käsissä
•

Recover on Suomen johtava vahinkokorjauksen täyden
palvelun talo

•

Poistamme vahingon kerralla kokonaisuudessaan

•

Pystymme tekemään muita perusparannuksia samalla kertaa

•

Timpurimme hoitaa vahingon alusta loppuun, jolloin viesti ei
katkea ja tekeminen on nopeaa

Lisätietoa ja apua saatte kartoittajalta tai asiakaspalvelustamme numerosta 010 217 5100.
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Vahinkotapauksen tyypillinen eteneminen
Vahingon sattuessa, vahingonkärsinyt ottaa yhteyden vakuutusyhtiöön

Vakuutusyhtiö tilaa vahinkokartoituksen Recoverilta

Recoverin vahinkokartoittaja sopii vahingon kartoitusajankohdan vahingonkärsineen kanssa

Kartoittaja suorittaa vahinkokartoituksen, jossa selvitetään
vahingon syy ja siihen johtaneet tekijät
vahingon laajuus
arvio tarvittavista purku-, kuivaus-, korjaustoimenpiteistä, joilla vahingoittuneet tilat
voidaan ennallistaa vahinkoa edeltäneeseen tasoon
Vahinkokartoitusraportti luovutetaan vakuutusyhtiölle, jonka perusteella vakuutusyhtiö
tekee korvausratkaisun ja korvattavissa vahingoissa korvaa vaurioituneet rakenteet
pääsääntöisesti vahinkoa edeltävään tasoon

Vahingonkärsinyt voi tilata vahingoinhoitotyöt Recoverilta ja tekee tästä vahingonhoitosopimuksen Recoverin kanssa, jossa määritetään vahingon tietojen lisäksi suunnitelma toimenpiteistä. Recoverilta voi korjauksen yhteydessä tilata myös muita lisä- ja muutostöitä

Recoverin työnjohto arvioi purku-, kuivaus- ja korjaustöiden aikataulun ja sopii tästä
vahingonkärsineen kanssa. Huomioitavaa on, että tyypillinen kuivaustöiden kesto on
2 – 6 viikkoa.

Recoverin vahinkokartoittaja tekee kuivaustöiden lopuksi loppumittauksen, josta
laaditaan myös kirjallinen dokumentti, että tilat ovat valmiit jälleenrakentamiselle

Recover suorittaa vahingon jälleenrakentamistyöt ja pitää loppuluovutuksen yhdessä
vahingonkärsineen kanssa. Loppuluovutuksesta jää vahingonkärsineelle kirjallinen
dokumentti.

Laskutus tehdään ennalta sovitun mukaisesti. Tyypillisesti vahingonkärsinyt maksaa
omavastuu-, ym. vähennykset Recoverille ja vakuutusyhtiö maksaa vakuutuksesta
korvattavan osuuden Recoverille.

