KORVAUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE
Esinevahinkoilmoitus, Ikano Bank Ab
Asiakas täyttää ja tulostaa vahinkoilmoituksen ja
lähettää sen allekirjoitettuna ensisijaisesti osoitteeseen leasing@ikano.fi tai
postiosoitteeseen Ikano Bank Ab, PL 85 02601 ESPOO
Täyttäkää jokainen esinevahinkoilmoituksessa oleva kohta huolellisesti.Näin vältytte
lisätiedusteluilta ja ratkaisu nopeutuu. Fennialle on varattava mahdollisuus tarkastaa
vahingoittunut omaisuus.
Korvaushakemuksen liitteet
Kaikista vahingoista
•

Rahoitussopimuksen kopio, alkuperäiset ostokuitit/laskut
ja takuutodistus vahingoittuneesta/anastetusta tavarasta

•

Korjaajan/liikkeen lausunto laitteen tai esineen viasta ja vian
aiheuttajasta sekä korjauskuluista

Lisäksi varkaus, murto- ja ilkivaltavahingoista
•

Rikosilmoituksen jäljennös

Palovahingot
•

Paloonliittyvät selvitykset
(esim.poliisitutkintapöytäkirja)

Korvausta on haettava Fennialta vuoden kuluessa siitä, kun
korvauksenhakija sai tietää mahdollisuudestaan korvaukseen ja joka tapauksessa
3 vuoden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta.
Ilmoitus vakuutustapahtumata rinnastetaan korvausvaatimukseen.Jos
korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksenhakija menettää
oikeutensa korvaukseen. (Yritysturvan yleiset sopimusehdot kohta 10.2.1).

Vahinkoneuvonta puh. 010 503 5011

ESINEVAHINKOILMOITUS
Palo-, räjähdys-, myrskyvahinko
Vuotovahinko
Murto-, ryöstö-, ilkivaltavahinko
Rikkoutumisvahinko

Asiakasnumero

4196446
Vakuutusnumero

490-7293379

LAITTEENHALTIJA

Yhteyshenkilö

Laitteen haltijan nimi

ALV-velvollinen

Lähiosoite

Postinumero

Ei

Osoitetoimipaikka
Puhelin

Postinumero

Osoitetoimipaikka

IKANO BANK AB

FI50 3131 1001 2889 21

MONIVAKUUTUS

Onko omaisuus samanaikaisesti vakuutettu muussa vakuutusyhtiössä?

VAHINKOPAIKKA

Ei
Lähiosoite

TAPAHTUMATIEDOT

Kyllä

Nimi
Lähiosoite

KORVAUKSENSAAJA
Pankkiyhteys

Henkilö-/Y-tunnus

Kyllä, yhtiön nimi
Postinumero

Vahinkopäivä, klo

Osoitetoimipaikka

Havaitsemispäivä, klo

Yksityiskohtainen selvitys vahinkoon johtaneista syistä ja sen seurauksista:

HUOM! Vahingoittunut omaisuus eritellään irtaimistoluettelossa.
VUOTOVAHINKO

Vuotokohdan sijainti

Koneen, laitteen tai putkiston käyttöönottovuosi

MURTO-, RYÖSTÖ- Missä varastettua omaisuutta säilytettiin vahinkohetkellä?
TAI ILKIVALTAVAHINKO
HUOM! Murto-, varkaus-, ilkivalta- ja ryöstövahingoissa tarvitsemme esitutkintapöytäkirjan tai rikosilmoituksen jäljennöksen.
SÄHKÖILMIÖVAHINKO

VAHINGONMÄÄRÄ
VAHINGONTARKASTUS
POLIISITUTKINTA

Vahingoittunut laite oli suojattu UPS -laitteella tai ylijännitesuojalla?
Ei
Kyllä
Kuuluuko vahinko laitteella olevan huoltosopimuksen piiriin?
Ei
Kyllä
Oma arvio vahingosta

Korvausvaatimus

e
Kuka on tarkastanut vahingon? (nimi ja päiväys)

e

Puhelin

Onko palo-/räjähdysvahingon poliisitutkinta pidetty?
Ei

Kyllä

Pidetään

Kun täytätte vahinkoilmoituksen yksityiskohtaisesti, nopeutatte korvausasian käsittelyä.
ALLEKIRJOITUS

Vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi ilmoitamme vahingoista vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään.
(Tämä koskee luonnollista henkilöä.) Vakuutusyhtiöt käyttävät näin saamiaan tietoja ainoastaan korvauskäsittelyn yhteydessä
tarkistaessaan mitä vahinkoja muille yhtiöille on ilmoitettu.
Vakuutan kaikki antamani tiedot oikeiksi.
Paikka ja päiväys		

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia		
Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA		

Vakuutuksenottajan/laitteen haltijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Puhelin		

Internet		

Y-tunnus

010 5031		

www.fennia.fi

0196826-7

IRTAIMISTOLUETTELO
Laitteenhaltijan nimi
IRTAIMISTOLUETTELO

Määrä
kpl, kg,
jne.

Vahingoittunut esine, merkki, malli, yms. tuntomerkit.
Liittäkää mukaan rahoitussopimus, ostokuitti ja
takuutodistus.

Käyttöön- Uuden vastaavan Korvausottovuosi ostohinta
vaatinus
= jälleene
hankinta-arvo e

YHTEENSÄ
Lisäksi pyydämme Teitä toimittamaan meille korjaajan-/liikkeen lausunnon laitteen-/esineen viasta ja korjauskuluista.
Tarvitsemme lausunnon, vaikka laitetta ei korjattaisikaan. Kun täytätte vahinkoilmoituksen yksityiskohtaisesti,
nopeutatte korvausasian käsittelyä.
ALLEKIRJOITUS

Vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi ilmoitamme vahingoista vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään.
(Tämä koskee luonnollista henkilöä.) Vakuutusyhtiöt käyttävät näin saamiaan tietoja ainoastaan korvauskäsittelyn yhteydessä
tarkistaessaan mitä vahinkoja muille yhtiöille on ilmoitettu.
Vakuutan kaikki antamani tiedot oikeiksi.
Paikka ja päiväys		

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia		
Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA		

Vakuutuksenottajan/laitteen haltijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Puhelin		

Internet		

Y-tunnus

010 5031		

www.fennia.fi

0196826-7

