VAHINKOILMOITUS
KOTIVAKUUTUS
VAKUUTUKSEN
OTTAJA

Nimi

Sähköpostiosoite

Nuorten Kotkien Keskusliitto

teppo.suontakanen@nuoretkotkat.fi

Henkilötunnus

Puhelinnumero klo 9-17

0977457613

VAKUUTUSTIEDOT

Lähiosoite

Postinumero

Sturenkatu 27 B

00510

Postitoimipaikka

HELSINKI

Vakuutuksen numero tai vakuutuksien numerot

553-0328781-L
Vakuutusyhtiö

Onko omaisuus samanaikaisesti vakuutettu muussa yhtiössä?
Ei

Kyllä

Haetaanko korvausta samanaikaisesti jostakin muusta Turvan vakuutuksesta?
Ei

VAKUUTUSPAIKKA

VAHINKOTAPAHTUMA

Kyllä, vakuutuksen nro

Kunta

Katu tai kylä

Kaupunginosa ja tontti

Tilan nimi

Vahinkopaikka

Tapahtuma-aika
/

20

klo

sama kuin vakuutuspaikka
Asutteko
omistusasunnossa

Muu paikka, osoite

ASIAKAS
TÄYTTÄÄ

Kiinteistötunnus

vuokra-asunnossa

palo

sähkö

murto

vuoto

särkyminen

lasi

muu

salama

myrsky

varkaus

lvi- tai kone

konerikko

liikenne

matkatavara

Korvauskäsittelyn edellytyksenä on asiakkaan kirjoittama tarkka selostus vahingosta (tarvittaessa eri liite)

Murto-, varkaus-, ilkityö- ja ryöstövahingoissa vakuutuksenottajan on toimitettava Turvalle jäljennös rikosilmoituksesta.
Polkupyörävarkaudessa rikosilmoituksen lisäksi on toimitettava polkupyörän lukon molemmat avaimet sekä takuukortti.
HANKINTAVUOSI

Rakennuksen rakentamisvuosi

Vaurioituneen sähkölaitteen hankintavuosi

Vuotaneen vesikatteen rakentamisvuosi
Vaurioituneen putken tai laitteen asentamisvuosi

VESI-, LVI- YM.
NESTEVUOTOVAHINGOISSA

Missä vuoto sattui?

Anastetun polkupyörän hankintavuosi
Missä putkistossa vuoto tapahtui?

tonttialueella
alapohjassa

liitteenä

viemärit

vesijohdot

kulutuslaite

vesikatteessa

muualla

LIITTEET

lämpöjohdot

vahinkoluettelo

liitteenä

ostokuitit

korjauslasku tai -arvio

jäljennös rikosilmoituksesta

rasitustodistus

poliisitutkintapöytäkirja

kiinnityksen haltijan suostumus

muu

polkupyörän avaimet ja takuukortti

OMISTUS

Kuka omistaa vahingoittuneen omaisuuden?

Puhelinnumero

Osoite

TARKASTUS

Keskinäinen
Vakuutusyhtiö
Turva

Kenen kanssa tarkastuksesta voidaan sopia?

Postiosoite
PL 117
33101 Tampere

Puhelinnumero

Pääkonttori
Järvensivuntie 3
33100 Tampere

Puhelin
010 19 5108

Telefax
02060 51010

Internet
www.turva.fi

Y-tunnus
0211 695-5
Kotipaikka Tampere

VAHINGOITTUNUT TAI
ANASTETTU
OMAISUUS

Valmistaja, ostopaikka, merkki, malli yms. tuntomerkit (vahingoittuneiden tai
anastettujen esineiden tallella olevat ostokuitit liitettävä mukaan)

Määrä

Hankintavuosi

Uuden vastaavan
esineen ostohinta
= jälleenhankinta-arvo

Esineen arvo
vahinkohetkellä
= päivänarvo

Korvausvaatimus

Yhteensä
LISÄSELVITYKSET

Korvauskäsittelyn edellytyksenä on että vahinkoilmoituskaavake on asianmukaisesti täytetty
VAHINKOREKISTERI

Turva luovuttaa sille ilmoitettuja vahinkoja koskevia tietoja vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään. Tällöin Turva tarkistaa, mitä vahinkoja muille
vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Tietoja käytetään vain korvauskäsittelyn yhteydessä vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi.

KORVAUKSENSAAJA

Nimi

Postinumero

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Rahalaitos ja täydellinen tilinumero

ALLEKIRJOITUS

Vakuutan, että tässä hakemuksessa antamani tiedot ovat oikeita
Vakuutuksen ottajan allekirjoitus

Paikka ja päiväys

,

ILMOITUKSEN
VASTAANOTTAJAN
ALLEKIRJOITUS

/

20
Yhtiön edustaja

Paikka ja päiväys

,

/

20

