KORVAUSHAKEMUS

LIIKENNEvahingon HENKILÖVAHINko
vahingonkärsineen
tiedot

vahinkotiedot

Nimi

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Ammatti

Ajoneuvon rekisterinumero

Vahinkopäivämäärä

Vahinkopaikka

Vahingonkärsinyt oli vahingon sattuessa
kuljettaja
matkustaja
toisen ajoneuvon kuljettaja
Vahinko sattui
työssä
pankkiyhteys

jalankulkija

toisen ajoneuvon matkustaja

muu, mikä:

matkalla töistä/töihin

vapaa-aikana

Pankki

muualla

Täydellinen tilinumero

Tilinomistajan nimi

Henkilötunnus

Osoite
työnantaja

polkupyöräilijä

Postinumero

Työnantajan nimi

Postitoimipaikka
Puhelin

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Työnantajan tai yrittäjän tapaturmavakuutusyhtiö
Työssä tai työmatkalla sattuneesta liikennevahingosta korvaus henkilövahingoista on ensisijaisesti haettava tapaturmavakuutusyhtiöltä.
korvausvaatimus
henkilövahingosta

Korvausvaatimus
Hoitokulut
Sairaala ja poliklinikkakulut
Lääkärinpalkkiot
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet
Muut hoitokulut
Matkakulut
Ansionmenetys työkyvyttömyysajalta

Tilapäinen haitta (kipu ja
särky)
Pysyvä haitta
Pysyvä kosmeettinen haitta
Työ- ja elinkeinotulojen
myöhentyminen

Lisätiedot ja liitettävät todistukset ja selvitykset:
- Sairauskertomustiedot tai E-lomakkeelle laadittu
lääkärinlausunto
€
- Reseptijäljennökset ja apteekin antamat alkuperäiset kassakuitit
- Muut alkuperäiset laskut, kuitit tai tositteet
€
Pyydämme hoitotiedot suoraan hoitolaitokselta, kun ilmoitatte
käyttämänne hoitolaitoksen ja käyntipäivämäärän.
€
€
€

Selvitys muista kuluista.

Mikäli on käytetty muuta kuin julkista kulkuneuvoa, sairaalan
€ todistus erityiskulkuneuvon tarpeellisuudesta tai oma selvitys
oman auton käytöstä.
Työnantajalta palkkailmoitus maksetusta määrästä/menetyksestä
ja työttömyyskassan todistus työttömyyspäivärahasta.
Yrittäjältä selvitys yritystoiminnasta, miten työkyvyttömyys
vaikutti yrityksen toimintaan sekä veroviranomaisten oikeaksi
todistama jäljennös viimeksi tehdystä veroilmoituksesta ja
€ tuloslaskelma (todistus verotuksesta ei ole riittävä). Todistus sijaiselle maksetusta palkasta.
Korvaus määritellään, noudattaen vahingonkorvauslain säännök€ siä, kuitenkin siten, että korvausta kivusta ja särystä ei makseta,
jos vamma on vähäinen. Korvauksen määrittelemiseksi tarvitaan
lääkärinlausunto.
Korvaus pystytään määrittelemään, kun vamman tila on vakiintu€ nut. Korvauksen määrittelemiseksi tarvitaan lääkärinlausunto.
Korvaus pystytään määrittelemään, kun viimeisestä hoitotoimen€ piteestä on kulunut noin vuosi. Tällöin pyydämme toimittamaan
postikorttikokoa olevat värivalokuvat arvista, rumentumasta.
Korvaus tulojen myöhentymisestä suoritetaan vain, milloin
€ vammautuneen henkilön valmistuminen toimeen tai ammattiin
on liikennevahingon seurauksena siirtynyt myöhäisempään ajankohtaan. Korvaus suoritetaan sinä ajankohtana, jolloin vammautunut henkilö ilman liikennevahingosta johtunutta valmistumisen
myöhästymistä olisi valmistunut toimeensa tai ammattiin.

Korvauskäsittelyn hoitaa Folksam Vahinkovakuutus Oy, Vahinkopalvelu puh. 010 550 2071.

korvausEsine
vaatimus
omaisuusvahingosta
(Liitä tarpeen
mukaan lista
vahingoittuneesta
omaisuudesta)

Esineen ikä

Ostohinta

Uushankintahinta

Korjaushinta

Vaatimus

Vakuutusyhtiö pidättää oikeuden tarkistaa omaisuusvauriot ennen korjausta.
Lisätiedot

Allekirjoitus

Vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi vakuutusyhtiö luovuttaa sille ilmoitettuja vahinkoja vakuutusyhtiöiden
yhteiseen tietojärjestelmään, jolloin vakuutusyhtiö tarkistaa mitä vahinkoja muille vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Tietoja käytetään
korvauskäsittelyn yhteydessä.
Tässä hakemuksessa antamani tiedot vakuutan oikeiksi. Niiden lääkärien, sairaaloiden, Kansaneläkelaitoksen ja muiden laitosten
tai henkilöiden, joilla on tietoja minusta ja terveydentilastani, sallin antaa yhtiölle tämän hakemuksen käsittelemistä varten yhtiön
tarpeelliseksi katsomat selvitykset.
Paikka ja päiväys
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Korvauskäsittelyn hoitaa Folksam Vahinkovakuutus Oy, Vahinkopalvelu puh. 010 550 2071.

Vastaanottaja maksaa
postimaksun
Mottagaren betalar
portot
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