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Liukastumisvahinko
Vahingoitt uneen selvitys

Vahingoitt unut

Vahinkoajankohta
ja vahinkopaikka

Vahinkopaikan
kunnossapito

Sää- ja keli-
olosuhteet

Hiekoitus

Liikkumistapa

Jalkineet ja 
kantamus

Alkoholi

Silminnäkijät

Vahingosta 
ilmoitt aminen

Vahinko-
tapahtuma

Lähiosoite

Lähiosoite

Lämpöti la

Kenen vastuulla hiekoitus oli? (mikäli ti edossa)

Kuvaus jalkineista

Olitt eko tapahtumahetkellä alkoholin vaikutuksen alainen?

Haett eko korvausta muun vakuutuksen perusteella

Nimi

Milloin oti tt e isännöitsijään/kiinteistön omistajaan yhteytt ä?

Yksityiskohtainen tapahtumakuvaus ja näkemyksenne vahingon syystä

°C

Nimi

Kunnossapitovelvollinen

Puhelinnumero

Tilinumero

Pyydämme tekemään piirroksen, josta ilmenee: kulkuväylät, auratut osuudet hiekoitetut alueet, tarkka kaatumispaikka, kiinteistöjen 
sijainnit sekä käytett y kulkureitti  . Piirros voi olla tämän lomakkeen kääntöpuolella tai erillisellä paperilla tämän lomakkeen liitt eenä.

Oliko vahinkoalue hiekoitett u

Päivämäärä Klo

Vahinkopäivän sääti la Keli

Paikka, jossa kaatuminen/loukkaantuminen tapahtui

Sähköposti osoite

Henkilötunnus

Vahinkonumero

Posti numero

Posti numero

Hiekoitusaine

Oliko mukana kannett avaa?

Mikäli olitt e, niin milloin olitt e nautti  nut alkoholia ja minkä verran?

Mikäli haett e, ilmoitt akaa vakuutuslaji ja yhti ö

Yhteysti edot

Muuta

Posti toimipaikka

Posti toimipaikka

Allekirjoitus

Henkilöti etojen 
käsitt ely

Vahinko-
käsitt ely

Paikka ja päivämäärä

LähiTapiola saa pyydett äessä luovutt aa henkilövahinkoni käsitt elyä varten osastolle toimitt amiani ti etoja ja asiakirjoja (esim. lääkärinlausunnot) 
sekä asiassani annett uja korvauspäätöksiä toiselle vakuutusyhti ölle tai kansaneläkelaitokselle henkilövahinkoni käsitt elyä varten.

LähiTapiola saa tarvitt aessa luovutt aa henkilövahinkoni käsitt elyä varten LähiTapiolaan toimitt amiani ti etoja ja asiakirjoja (esim. lääkärin-
lausunnot) sekä asiassani annett uja korvauspäätöksiä yhti ömme lakisääteiselle tapaturma-, liikennevahinko-, tai yksityistapa- turmaosas-
tolle vahinkoasiani käsitt elyn nopeutt amiseksi ao. osastolla

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. Tietoja käytetään vain korvauskäsitt elyn yhteydessä vakuutusyhti öihin kohdistuvan 
rikollisuuden torjumiseksi

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Yhteyshenkilö nimi Puhelin

www.lahitapiola.fi  

Vesisade JäinenLumisade LuminenPouta Sula

Ei

Kävellen

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Polkupyörällä

Kyllä. Mitä?

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei
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