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Liukastumisvahinko
Vakuutuksenott ajan selvitys

Vakuutuksen-
ott aja

Vahingoitt unut

Sää- ja keli-
olosuhteet

Selvitys
hiekoituksesta

Liikkumistapa

Vahinkopaikka
Vahinkopaikalla
tarkoitetaan 
paikkaa, jossa 
vahinko tapahtui.

Alkoholi

Silminnäkijät

Lähiosoite

Lämpöti la

Hiekoitusaine

Olisiko vahinko ollut estett ävissä paremmalla hiekoituksella tai muulla menett elyllä?

Perustelut

Vahingoitt unut liikkui

Onko vahinkopaikasta otett u valokuvia?Muualla, missä

Tapahtuiko vahinko

Olisiko vahingoitt uneella ollut kohtuullinen mahdollisuus vältt ää vahinko? (esim. käytt ämällä havaitt avissa olevaa hiekoitett ua reitti  ä)

Oliko alkoholilla ti etojenne mukaan osuutt a vahinkoon?

Nimi

Nimi

°C

Nimi

Nimi

Yhteyshenkilön nimi

Huoltoyhti ön nimi 

Osoite

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Viimeisin hiekoituspäivämäärä

Vahinkopäivän sääti la Keli

Sähköposti osoite

Sähköposti osoite

Sähköposti osoite

Y-tunnus/Henkilötunnus

Henkilötunnus

Vahinko- ja/tai vakuutusnumero

Posti numero

klo

Yhteysti edot

Yhteysti edot

Hiekoituksen hoitaja

Miten hiekoitus on tehty?

Posti toimipaikka

Allekirjoitus

Vahinko-
käsitt ely

Puhelin

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

LähiTapiola luovutt aa sille ilmoitett uja vahinkoja koskevia ti etoja vakuutusyhti öiden yhteiseen ti etojärjestelmään. Tällöin LähiTapiola 
tarkistaa, mitä vahinkoja muille yhti öille on ilmoitett u. ti etoja käytetään vain korvauskäsitt elyn yhteydessä vakuutusyhti öihin kohdistuvan 
rikollisuuden torjumiseksi.

Sähköposti osoite

www.lahitapiola.fi  

Vesisade Jäinen

Koneellisesti 

Kyllä

Lumisade Luminen

Muuten, miten?

Pouta

Käsin

Ei

Sula

Kävellen

Ei

Jalkakäytävällä

Ei

Ei

Polkupyörällä

Kyllä

Suojati ellä Kevyen liikenteen väylällä Ajoradalla

Kyllä

Kyllä

Lomakkeen mukana toimitett avat liitt eet

1 Piirros, josta ilmenee: kulkuväylät, auratut osuudet, hiekoitetut alueet, 
tarkka kaatumispaikka, kiinteistöjen sijainnit sekä käytett y kulkureitti   ja 
liukastumispaikan pintamateriaali (esim. asfaltti  , hiekka, nurmi).

 Piirros voi olla tämän lomakkeen kääntöpuolella tai erillisellä paperilla 
tämän lomakkeen liitt eenä.

2 Vahinkopaikasta mahdollisesti  otetut valokuvat.
3 Kopio hiekoituspäiväkirjasta (esim. yhden viikon ajalta ennen vahinkoa).
4 Kopio vakuutuksenott ajan ja mahdollisen huoltoyhti ön välisestä sopimuksesta.

Ohjeita vakuutuksenott ajalle

1 Tämä selvitys annetaan vahinkoilmoituksen lisäksi.
2 Liukastumisvahingoissa on tärkeää selvitt ää hiekoitukseen ja sääolo-

suhteisiin liitt yvät asiat heti  vahingon tapahdutt ua. Oikeuskäytännössä 
on katsott u, ett ä kunnossapitovelvollisella on ns. korostett u huolellisuus-
velvoite kunnossapidon suhteen
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	Ohje: 
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	1bTekninen_ohje: 1) Täytä lomake pienaakkosin. Täyttökohdasta toiseen voit siirtyä     tabulaattorilla tai hiirellä.2)  Kirjoittamasi tekstin pitää näkyä kokonaan täyttökentässä. Täyttökenttiin      mahtuu enemmän tekstiä, jos käytät pienaakkosia.3)  Lomakkeen täyttötekstit voit poistaa "tyhjennä lomake" -painikkeella.4)  Muistathan allekirjoittaa lomakkeen tulostettuasi sen.
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