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   Liite vastuuvahinkoilmoitukseen

Liukastumisvahinko
Vahinkoilmoitusnro (jos tiedossa):

Vakuutuksenottaja

Vahingonkärsinyt

Selvitys liukastumisesta 

Piirros vahinkopaikasta ja 
kiinteistön alueesta

Tarkka merkintä liukastumispaikasta 
ja mahdollisista varoitusmerkeistä.

(käytä tarvittaessa erillistä paperia)

Vahinkopaikan tarkistaminen

Ilmoittaminen viranomaisille

Allekirjoitus

Kiint Oy / As Oy

Nimi Puhelin

Osoite 

Vahinkopaikka
jalkakäytävä   parkkialue   suojatie/ajorata   piha-alue   muu, mikä?

Talvikunnossapitotyöt (lumenluonnin ja hiekoituksen) 
tekee huoltoyhtiö     talonmies    asukkaat               

Vahinkopaikan kunto vahinkohetkellä
hiekoitettu    hiekoittamaton    jäinen    luminen    muu, mikä?

Onko vahinkopaikalla talvikunnossapitoa?
kyllä    ei   Miten tästä oli ilmoitettu? (käytä tarvittaessa piirrosta)

Milloin viimeksi ennen vahinkoa lumityöt oli tehty?

pvm ja klo    

Milloin viimeksi ennen vahinkoa oli hiekoitettu?

pvm ja klo    

Kulkuväylä oli avattu

koko leveydeltä  vain osittain  

Tapahtumasta ilmoittaminen vakuutuksenottajan edustajalle: 

aika: kenelle ilmoitettu: ilmoittaja:

Kävikö vakuutuksenottajan edustaja tarkistamassa vahinkopaikan? 

kyllä         Milloin tarkistettu ja kuka tarkistanut?   ei 

Onko tapahtumassa ilmoitettu poliisille?

kyllä Tutkintapöytäkirjan tai rikosilmoituksen kopio liitettävä mukaan ei  

Tiedot antoi:   

 huoltoyhtiön  edustaja  isännöitsijä

Paikka ja pvm

Puhelin klo 9 – 16

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Kulkuväylä oli hiekoitettu
koko leveydeltä  vain osittain 

Lähetä lomake Howden Finlandille sähköpostilla vahingot@howdenfinland.fi (Lähetä-painikkeesta) tai postita Howden Finland Oy, Malminkaari 9 B, 00900 Helsinki

Sähköpostiosoite Vahinkopäivä ja kellonaika

piirros

piirros

HUOM! Tallenna lomake ensin omalle koneellesi, 
jotta voit täyttää sen ja lähettää sähköpostin liitteenä.
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