VAHINKOILMOITUS

AJONEUVON VARKAUS (MYÖS VARUSTEIDEN VARKAUS)
VAKUUTUK- Nimi
SENOTTAJA

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Korvauksensaajan nimi

Tilinumero

AJONEUVO

Rekisterinumero Merkki ja malli

AIKA, PAIKKA JA OLOSUHTEET

Vahinkohetki, päivä ja kellonaika

Ensimmäinen käyttöönot- ALV:n ilmoittamisvelvollisuus
tovuosi:
kyllä
ei
Viikonpäivä

Tapahtumakunta

Tarkka vahinkopaikka (Jos auto on varastettu, pyydämme teitä piirtämään tarkan piirroksen tapahtumapaikasta)

VARKAUS
Olivatko ovet lukittuna?
Oliko tavaratila lukittuna?
/ LUVATON
kyllä
ei
kyllä
ei
KÄYTTÖÖNOnko ajoneuvo varustettu elektronisella ajonestolaitteella?
OTTO
kyllä
ei
Hyväksytty varashälytin
kyllä, toiminnassa

kyllä, ei toiminnassa

ei

Oliko moottoripyörän/mopedin
rattilukko lukittu?
kyllä ei

Oliko ikkunat ja kattoluukku
lukittu?
kyllä
ei

Onko ajoneuvossa rattilukko tai jokin muu mekaaninen ajonesto?
kyllä
ei
Merkki ja malli

Miten ajoneuvoon oli päästy sisään?
Kuka pysäköi ajoneuvon ja koska?
Varastettu ajoneuvon omia avaimia
käyttäen
kyllä
ei

Milloin ja kuka havaitsi varkauden tai vahingon?
Mistä ja kuinka avaimet on saatu?

Ylimääräisten avaimien määrä

Säilytettiinkö ajoneuvoa tai varusteita autotallissa Oliko säilytyspaikka lukittu?
tai vastaavassa?
kyllä
ei
kyllä
ei

Säilytyspaikan avaimien haltijoiden lukumäärä:

Vahinkotapahtuma sekä vahingot ajoneuvossa vahingon johdosta (jatka tarvittaessa kääntöpuolella)

AJONEUVOSTA VARASTETTU
OMAISUUS

Merkki ja malli

AJONEUVON Hankinta-aika
HANKINTA
vaihto
osto
RAHOITUS

rahoitusleasing
huoltoleasing

AJONEUVON Kunto ennen vahinkoa
KUNTO
hyvä
normaali
huono

Ostopaikka

Valmistus
vuosi

Myyjä

Ostohinta

Kuitti
(liitteenä)

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

Hankintahinta

Kilometrimäärä ostohetkellä

Kilometrimäärä vahinkohetkellä
km

km
osamaksurahoitus

velkaosuus ostohetkellä:

€

Onko ajoneuvoa kunnostettu tavalla, joka voi korottaa arvoa (miten?)

Renkailla ajettu kilometrimäärä

LIITTEET

Edessä ___________
Takana ___________
Merkki ja malli:
Oliko ajoneuvossa pelti-, ruoste- Kuvaile vahingot
tai maalivaurioita ennen vahinkoa?
kyllä
ei
Mukaan liitetty kopio
rikosilmoitus (pakollinen)
korjaus- tai uushankintakuitti

muu, mikä?

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.

ALLEKIRJOI- Vakuutan tässä vahinkoilmoituksessa antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan välittömästi vakuutusyhtiölle mikäli varastettua omaisuutta löytyy.
TUS
Paikka ja päiväys
Vakuutuksenottajan allekirjoitus
Vahingosta ilmoitetaan Folksam Vahinkovakuutus Oy:lle.

Aktia Pankki Oyj, PL 207, 00101 Helsinki, puh. 010 247 5000, faksi 010 247 6356, Y-tunnus 2181702-8, www.aktia.fi

